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Naast de bovenstaande personen ben ik ook dank ver-
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ook de medewerkers van het Archeologisch Depot in Nuis 
bedanken voor hun behulpzaamheid tijdens het uitzoeken 
van al het schervenmateriaal. Staatsbosbeheer, Natuurmo-
numenten,  It Fryske Gea en overige grondeigenaren ben 
ik dankbaar, omdat zij toestemming hebben verleend voor 
het zetten van grondboringen.

Voor het nalezen van alle tekst in mijn masterscriptie wil ik 
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Het schrijven van een masterscriptie was het laatste on-
derdeel van mijn opleiding Landschapsgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. Het bijbehorende onder-
zoek bood mij een gelegenheid om me nader te verdiepen 
in een onderwerp dat raakvlakken moest hebben met het 
brede begrip Landschapsgeschiedenis. 

Al sinds de bachelorscriptie houd ik mij bezig met de mid-
deleeuwse agrarische veenontginningen. Deze master-
scriptie is een uitgelezen kans geweest om hier (primair) 
onderzoek naar te verrichten. In 2011 heb ik samen met 
drs. ing. Jeroen Zomer onderzoek gedaan naar de land-
schapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs 
de boven- en middenloop van het Koningsdiep. Dit onder-
zoek heeft als opstap gefungeerd voor deze masterscriptie. 
Het was dan ook vanzelfsprekend dat ik in het oostelijke 
deel van de gemeente Opsterland onderzoek heb verricht 
naar deze middeleeuwse agrarische veenontginningen.

Gedurende het onderzoek en het schrijven van mijn mas-
terscriptie heb ik veel contact onderhouden met oud-         
archeoloog drs. Jan Slofstra. Tijdens veldwerkdagen kon ik 
altijd langskomen om gezamenlijk een lunch te nuttigen. 
In de tussentijd voerden we plezierige gesprekken en dis-
cussies die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 
deze scriptie. 

Een dankwoord gaat uit naar mijn scriptiebegeleider prof. 
dr. ing. Theo Spek. Met zijn deskundige en enthousiaste be-
geleiding wist hij mij gedurende het proces steeds weer te 
prikkelen en stimuleren. Ook wil ik mijn tweede begeleider 
prof. dr. Gilles de Langen bedanken. Ondanks zijn drukke 
werkzaamheden als provinciaal archeoloog van Friesland                                                                                                                            
wist hij tijd te vinden om mijn masterscriptie van commen-
taar te voorzien.

Voorwoord





Het natuurlijk landschap van oostelijk Opsterland is onder-
verdeeld in drie geologische hoofdstructuren: stroomda-
len, keileemplateaus en dekzandruggen. De stroomdalen 
zijn onderverdeeld in een boven- en een middenloop. In de 
middenloop van het Koningsdiep heeft veengroei plaats-
gevonden tot in het Atlanticum. Het veenpakket bestond 
voornamelijk uit afwisselende lagen met broek- en zegge-
veen. In de bovenlopen ontwikkelde zich in het Subatlanti-
cum een oligotroof veenpakket bovenop een pakket broek- 
en zeggeveen. Mogelijk is een overeenkomend oligotroof 
veenpakket in de middenlopen geoxideerd door ontwa-
tering. Ook het keileemplateau is grotendeels bedekt ge-
weest met oligotroof veen. In de meest laaggelegen delen 
van het keileemplateau kwam mogelijk broek- en zegge-
veen voor. Op de hoger gelegen delen groeide het oligo-
trofe veen in het Subatlanticum direct op het pleistocene 
zand. Het hoger gelegen keileemplateau, dat later bedekt 
is met dekzand, raakte overgroeid door een dik oligotroof 
veenpakket dat zelfs in de 18e eeuw plaatselijk nog 3 m 
dik was. Alleen voor het hoger gelegen keileemplateau in 
de omgeving van Ureterp en met name Siegerswoude zijn 
geen directe bewijzen gevonden voor oligotrofe veengroei. 
Ook op de dekzandruggen langs het Koningsdiep heeft zich 
veen gevormd. Helaas is niet duidelijk of we hier te maken 
hebben met veengroei in een uitblazingsvlakte of dat de 
gehele dekzandrug ooit bedekt is geweest met een laag 
oligotroof veen. Een steeds terugkerend probleem was dat 
de veenlaag uit de middeleeuwen veelal is geoxideerd of 
veraard. Dit bemoeilijkte de vroegmiddeleeuwse vegeta-
tiereconstructie. 

Deel 2 Kolonisatie en ontginning
In het tweede onderzoekshoofdstuk van deze scriptie is op 
basis van historische bronnen  en archeologisch vondst-
materiaal de ouderdom onderzocht van de middeleeuwse 

Deze masterscriptie gaat over de middeleeuwse agrarische 
veenontginningen in het oostelijke deel van Opsterland. 
Het onderwerp komt vooral voort uit een persoonlijke in-
teresse en sluit aan op de maatschappelijke belangstelling 
die momenteel voor het beekdal van het Koningsdiep be-
staat. Hiermee draagt dit onderzoek bij aan de kennisvor-
ming over dit beekdal.

De rode lijn in dit verhaal is het verloop van de middel-
eeuwse kolonisatie en ontginning in de dorpsgebieden 
van Siegerswoude, Ureterp, Wijnjeterp en Duurswoude. 
Het onderzoek is in drie delen uitgevoerd. Het eerste deel 
gaat over de verbreiding en stratigrafie van het holocene 
veen. Daarnaast wordt de vegetatie van dit landschap om-
streeks 900 – 1000 na Christus op hoofdlijnen geschetst. 
Het tweede deel is gericht op de kolonisatie en ontgin-
ningen van het studiegebied. Hier staat de vraag centraal 
wanneer het studiegebied is gekoloniseerd en hoe men dit 
landschap in ontginning heeft weten te brengen. Het derde 
deel beschrijft de landschapsdynamiek tussen de 13e en de 
17e eeuw. Dit deel richt zich op de landschappelijke ver-
anderingen in deze periode en op de weerslag die deze 
hebben gehad op de agrarische bedrijfsvoering ter plaatse.

Deel 1 Reconstructie van het natuurlijke landschap
De ontstaansgeschiedenis van het landschap en de bode-
mopbouw in oostelijk Opsterland is beschreven op basis 
van fysisch-geografische en paleobotanische bronnen. Ver-
volgens is de laterale uitbreiding en de stratigrafie van het 
holocene veen in kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt 
van historische kaarten, historische bronnen en veldwerk 
dat bestond uit het zetten van grondboringen. Ten slotte is 
de vegetatie van dit holocene veen omstreeks 900 – 1000 
in hoofdlijnen beschreven op basis van paleobotanische 
bronnen en een paleobotanisch onderzoek. 

Samenvatting



Informatie met betrekking tot de agrarische bedrijfsvoe-
ring – en dus de exploitatie van het veen – is voor het stu-
diegebied vrijwel niet voorhanden. De opgraving van een 
spieker duidt op mogelijke roggeteelt in fase I. Op basis van 
onderzoek naar micro- en macroresten kan met zekerheid 
worden aangetoond dat men tijdens fase II in Wijnjeterp 
rogge verbouwde. Daarnaast zijn schimmelsporen aange-
troffen die wijzen op lokale veeteelt. 

Deel 3 Landschapsdynamiek tussen de 13e en 17e 
eeuw

Het laatste hoofdstuk van de scriptie is grotendeels geba-
seerd op archiefgegevens, in het bijzonder de floreen- en 
stemkohieren en de proclamatie- en weesboeken van de 
gemeente Opsterland. Door toepassing van de bezitsre-
constructie was het mogelijk het 17e-eeuwse landschap en 
de 17e-eeuwse bedrijfsvoering nader te beschrijven. 

Het 17e-eeuwse landschap in oostelijk Opsterland wordt 
gekenmerkt door de zonering van marschen – fennen 
– bouwakkers, kampen, tuinen en graslanden – erven 
– bouwlanden – leyen en als laatste het oligotrofe veen. 
Onder invloed van het natuurlijk milieu was deze zone-
ring op dorpsniveau of zelfs op hoeveniveau afwijkend. 
Op hoofdlijnen valt voor Opsterland een gemengd bedrijf 
te onderscheiden, waarbij in de akkerbouwcomponent de 
roggeteelt de hoofdrol speelde en in de veeteelt de melk-
productie en de opfok van jonge melkkoeien voor bedrij-
ven in Holland en Utrecht die waren gespecialiseerd in het 
produceren van zuivel. Daarnaast werden paarden gehou-
den om mee te fokken en fokte men jonge ossen voor de 
afzet op de markt. De marschen in en buiten het dorpsge-
bied brachten hooi op dat diende als wintervoer voor het 
vee. De koeien, stieren/ossen, paarden, schapen en var-
kens werden onder andere gehouden voor melk, vlees en 
wol. Daarnaast was de productie van mest belangrijk. Deze 
mest - waarbij de schapen een belangrijke rol vervulden – 
werd in de potstal verwerkt. Waarschijnlijk gebeurde dit in 
de 17e eeuw nog met organische plaggen. Hiermee werden 
vervolgens de bouwakkers, tuinen en bouwlanden bemest. 
Mogelijk ging men aan het einde van de 17e eeuw of zelfs 
in de 18e eeuw over op plaggenbemesting met zandhou-
dende plaggen. Hierdoor zijn later de laarpodzolgronden 
ontstaan die kenmerkend zijn voor de dorpen in het stu-
diegebied.

 

kolonisatie in oostelijk Opsterland. Vervolgens is het ver-
loop van de daaropvolgende ontginningen onderzocht aan 
de hand van een analyse van historische verkavelingspa-
tronen in relatie tot de hoogteligging en de geomorfologie 
van het landschap. 

Het oostelijke deel van Opsterland behoorde in de mid-
deleeuwen wereldlijk en geestelijk gezien tot het district 
Bornego. Dit district viel samen met de voormalige vijf 
grietenijen Opsterland, Utingeradeel, Schoterland, Hasker-
land en Aengwirden. Op basis van de historische vermel-
dingen van Bakkeveen, archeologisch schervenmateriaal 
en de opgraving in Wijnjeterp mogen we aannemen dat 
oostelijk Opsterland al in de 12e eeuw is gekoloniseerd. 
Deze periode is benoemd als ontginningsfase I. In Wijnje-
terp vond de bewoning tijdens deze fase plaats op de dek-
zandruggen langs het Koningsdiep. Dit is gebleken uit de 
opgraving nabij de Wijnjeterperschar. Op de flank van een 
dekzandrug zijn hier twee 12e-eeuwse erven aangetroffen. 
Op de dekzandrug in het natuurgebied is een rechthoekig 
oud kerkhof aangetroffen. Dit complex is het middeleeuw-
se Wijnjeterp dat destijds nog dichter bij het Koningsdiep 
was gelegen. Mogelijk dateerd ook het rechthoekige oud 
kerkhof dat is aangetroffen in Bakkeveen tot deze periode. 
Al vrij snel schoven de nederzetting op het achterland in 
en al in de 13e eeuw bereikte men het punt van de tegen-
woordige nederzettingsas. Deze fase komt overeen met de 
uiteindelijke dorpsvorming en kan gezien worden als fase 
II. Mogelijk is voor oostelijk Opsterland ook nog een fase 0 
te onderscheiden. Deze fase zou in de 11e eeuw geplaatst 
moeten worden. De bewoning zou zich toen op of langs de 
oevers van de beek hebben geconcentreerd. 

Uit het verkavelingspatroon is op te maken dat de toen-
malige nederzettingsassen vrijwel altijd haaks op het Ko-
ningsdiep gericht zijn geweest. In Ureterp en vooral Wijn-
jeterp bleek dat men de verkaveling ook heeft afgestemd 
op het reliëf van de dekzandruggen langs het Koningsdiep. 
In Wijnjeterp vond later een heroriëntatie van de verkave-
lingsrichting plaats. Duidelijk bleek dat onderbrekingen in 
de nederzettingsas samenvielen met het plaatselijk reliëf. 
Kleine verspringingen in de nederzettingsassen hadden 
een andere oorzaak. Het lijkt erop dat deze verspringin-
gen - die ook voorkwamen in de achterliggende leidijken 
- zijn ontstaan doordat men gezamenlijk het veen in blok-
ken in ontginning nam. Door de onderlinge samenwerking 
tussen deze ontginningseenheden ontstonden dergelijke 
verspringingen. Binnen een dorp zijn soms verschillende 
ontginningseenheden te onderscheiden. 



Helaas was het bronmateriaal vóór de 17e eeuw zeer sum-
mier. Hierdoor hebben we een zeer beperkt zicht op het 
landschap en de agrarische bedrijfsvoering tussen de 13e 
en de 16e eeuw. Wel is duidelijk geworden dat men destijds 
ingrepen pleegde in het landschap. In de 16e eeuw sprak 
men namelijk al van een kwaliteitstoename van de hooi-
landen, en van ‘nieuwe’ en ‘oude’ leidijken. De leidijken 
schoven dus al in de 16e eeuw op richting de veenschei-
ding, waarschijnlijk om nieuwe bouwlanden aan te maken. 
De dynamische wisselwerking tussen mens en landschap 
tussen de 13e en de 16e eeuw is echter onderbelicht ge-
bleven. Om toch meer inzicht in dit landschap te krijgen 
zijn twee kansrijke gebieden aangegeven waar nader on-
derzoek zou kunnen plaatsvinden. Het gaat om de lokale 
verstuivingen op de dekzandruggen langs het Koningsdiep 
en om de laarpodzolgronden die in de vier dorpsterritoria 
van het studiegebied voorkomen. Hierdoor zou meer infor-
matie verkregen kunnen worden over het moment waarop 
men voor het eerst in het landschap ingreep en hoe men 
de agrarische bedrijfsvoering uitoefende op het oligotrofe 
veendek. 
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1. Inleiding
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3  Worst & Zomer, 2011.
4  Gemeente Opsterland, 2010.

 1  Appelman, 2003. 
 2 Landinrichtingscommissie Koningsdiep, 2007.

ren.3 Ook binnen de gemeente Opsterland staat het beek-
dal (midden- en bovenloop) en het omringende dekzand-
landschap in de belangstelling. De gemeente heeft in juni 
2011 de conceptversie van het Bestemmingsplan Buiten-
gebied 2011 openbaar gemaakt.4 Op basis van het land-
schapsbeleidsplan (LBP) Zuidoost-Friesland 2004-2014 zijn 
zeven verschillende landschapstypen onderscheiden. Door 
te kijken naar de huidige visuele kenmerken heeft de ge-
meente het aantal landschapstypen gereduceerd tot vier. 
De visuele kenmerken kunnen worden vastgelegd en be-
schermd in het bestemmingsplan. In de beschrijving van 
de landschapstypen en de wordingsgeschiedenis van deze 
landschapstypen is echter nog de nodige ruimte voor ver-
betering.

Met het oog op deze ontwikkelingen in het buitengebied 
van de gemeente Opsterland is het van belang onderzoek 
te doen naar de dynamische ontwikkeling die mens en 
landschap door de eeuwen heen hebben doorgemaakt. 
Pas dan is het mogelijk om juiste afwegingen te maken 
wat betreft landschappelijke en cultuurhistorische relic-
ten. Deze studie beoogt daarom onderzoek te doen naar 
het middeleeuwse kolonisatie- en ontginningsproces en de 
hiermee samenhangende landschapsontwikkeling langs de 
middenloop van het Koningsdiep. 

1.2	Theoretisch	kader

Deze studie richt zich op drie fasen in de ontwikkeling van 
het middeleeuwse landschap in oostelijk Opsterland. Deze 
drie fasen bestaan uit een reconstructie van het natuurlijke 
landschap, de hierop volgende kolonisatie en ontginning en 
als laatste de landschappelijke veranderingen vanaf de 13e 
tot en met de 17e eeuw. Het overkoepelende theoretische 
perspectief van waaruit dit onderzoek plaatsvindt is de 
historisch ecologische benaderingswijze. Hierbij wordt ge-

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In het zuidoostelijke deel van Friesland ligt vlakbij de grens 
van Groningen en Drenthe het beekdal van het Konings-
diep. Via de bovenloop nabij Bakkeveen stroomt het Ko-
ningsdiep (ook wel Boorne) naar het westen langs Beet-
sterzwaag, Oldeboorn en Akkrum om via een kanaal af 
te wateren in het Sneekermeer. Landschappelijk gezien 
maakt het beekdal deel uit van het Fries-Drents Plateau, 
een uitgestrekt pleistoceen keileem- en dekzandland-
schap dat in het verleden gedeeltelijk bedekt is geweest 
met hoogveen. Het gebied rond het Koningsdiep is rijk aan 
sporen van menselijke activiteiten. Zo zijn er vindplaatsen 
aan te wijzen uit het paleolithicum (steentijd) en het meso-
lithicum (midden-steentijd). In de middeleeuwen is tijdens 
de kolonisatie van het gebied de zo karakteristieke opstrek-
kende verkaveling aangelegd. Ook zijn er sporen terug te 
vinden van de Friese Waterlinie, de verveningstijd, het hei-
de-ontginningslandschap uit de 19e en 20e eeuw en van de 
ruilverkavelingen uit de jaren ‘60. Tezamen vertellen deze 
sporen het verhaal van een rijk gelaagd cultuurlandschap 
wat in de loop der eeuwen ontstaan is door de dynamiek 
tussen mens en natuur.

De laatste jaren verschijnen in de media met regelmaat 
berichten over het beekdal van het Koningsdiep. In 2005 
is in kader van het project ROM Zuidoost-Friesland een 
gebiedsvisie voor het beekdal vastgesteld. Herstel van het 
natuurlijke beekdal is hierbij de belangrijkste doelstelling.1 
Vanaf 2007 voert de Landinrichtingscommissie dit beek-
dalherstelproject uit in opdracht van de provincie Fryslân 
en onder leiding van het Dienst Landelijk Gebied.2 In het 
opgestelde raamplan wordt aandacht geschonken aan 
natuur, landbouw en recreatie. Onderbelicht blijven het 
landschap en de rol die de mens in dit landschap heeft ge-
speeld. Recentelijk heeft de landinrichtingscommissie ook 
landschaps- en cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoe-

1. Inleiding
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het model van de ‘cope-ontginningen’ geïntroduceerd. De 
ontginningen kenmerken zich door een vaste maatvoe-
ring. Daarnaast waren ook de breedte van de afzonderlijke 
kavels en de ontginningsdiepte vastgesteld. De afzonder-
lijke ontginningsblokken zijn op historische kaarten vaak 
goed te onderscheiden. De ontginningen kenmerken zich 
verder door een strakke organisatie, zowel van bovenaf als 
op het niveau van het ontginningsblok. De ontginningen 
worden vooral aangetroffen in de Hollands-Utrechtse laag-
vlakte.6 

Dekzandrugontginningsmodel
Dit model is gebaseerd op de langgerekte wegdorpen in 
met name Zuidoost-Friesland en is door Bouwer uitge-
werkt. Hij had destijds vrijwel geen kennis van de verdwe-
nen oligotrofe veenpakketten op de pleistocene zandgron-
den. De nederzettingen zouden rond de 11e en 12e eeuw 
gesticht zijn op de hoge, langgerekte dekzandruggen die 
parallel liepen aan de rivieren op het Fries-Drentse pla-
teau. De vorm van de dekzandrug zou de langgerekte ne-
derzettingsvorm hebben bepaald. Vanaf deze dekzandrug 
zou men het overige landschap in gebruik hebben geno-
men. Bouwer ging dus uit van een zeer statisch model.7 Dit 
model is sinds lange tijd achterhaald. Het wordt hier kort 
benoemd omdat enkele onderzoeken in het studiegebied 
op dit gedachtegoed zijn gebaseerd. Daarnaast is de ge-
bruikte wijze van historisch onderzoek ook tegenwoordig 
nog goed toepasbaar. Bouwer maakte namelijk gebruik 
van de bezitsreconstructie, deze methode zal later nog 
worden toegelicht.

Rivierontginningsmodel
De Langen maakte voor Friesland het onderscheid tussen 
kwelderrandontginningen en rivierontginningen. De kwel-
derrandontginningen vonden plaats vanaf het dichtbevolk-
te terpengebied. Van hieruit nam men het aangrenzende 
veengebied in ontginning. Dergelijke ontginningen vonden 
zelfs al plaats in de ijzertijd, de romeinse tijd en de vroege 
middeleeuwen.8 Bij het rivierontginningsmodel vormde 
de rivier de basis voor de ontginning. Vanaf de oevers van 
deze rivieren zouden sloten loodrecht op de ontginnings-
basis het veen zijn ingegraven. Door het veen te ontwate-
ren en van vegetatie te ontdoen vormde zich een zode die 
geschikt was voor agrarische exploitatie. Door inklinking, 
oxidatie en veraarding van het veen werd men gedwon-
gen zijn bewoning en agrarische activiteiten te verleggen. 

bruik gemaakt van zowel historische als ecologische gege-
vens. De benaderingswijze is per definitie interdisciplinair 
en stelt de voortdurende en complexe interactie tussen 
mensen en hun omgeving centraal. Het ideale middel van 
onderzoek is de landschapsbiografie. De landschapsbio-
grafie wordt gekenmerkt door het diachrone karakter: de 
pre- en protohistorie worden belicht door archeologische, 
bodemkundige en paleobotanische bronnen en methoden 
aan elkaar te koppelen. Daarnaast krijgt ook de historische 
periode aandacht door bronnen en methoden uit de histo-
rische geografie, naamkunde, geschiedenis en kartografie 
in elkaar te schuiven.5 De historisch-ecologische benade-
ringswijze vormt in deze studie het conceptuele middel om 
greep te krijgen op de drie fasen in de middeleeuwse land-
schapsgeschiedenis in oostelijk Opsterland. Op basis van 
empirische gegevens wordt getracht hier invulling aan te 
geven om uiteindelijk de opgestelde onderzoeksvragen te 
beantwoorden.

De tweede fase is gericht op de kolonisatie en ontginning 
van oostelijk Opsterland. In de loop der tijd zijn hier ver-
schillende modellen voor geïntroduceerd. Alleen de mo-
dellen die voor deze studie van belang kunnen zijn worden 
hieronder toegelicht. Ook al gaat het alleen maar om het 
gedachtegoed van waaruit het model is opgesteld. 

Ontginningsmodellen
Het onderzoek naar de kolonisatie en ontginning van de 
Nederlandse veengebieden in de middeleeuwen is slechts 
een halve eeuw oud. In deze vijftig jaar is geen sprake van 
een continue onderzoekstraditie. Desondanks zijn in deze 
periode enkele ontginningsmodellen opgesteld die voor 
ons gebied van belang zijn. Hoewel niet elk model daad-
werkelijk is toegepast in Noord-Nederland is de theoreti-
sche grondslag wel van belang voor deze studie. Daarnaast 
wordt kort een ontginningsmodel behandeld dat reeds 
bekritiseerd is. Het wordt kort behandeld omdat het een 
goede indruk geeft van de veranderende theorievorming 
over de kolonisatie en ontginning van Zuidoost-Friesland.

Cope-ontginningsmodel 
Een cope was een contract waarin de overdracht van 
veengronden werd bezegeld tussen een landheer en een 
groep ontginners. De ontginners gingen hierbij een aantal 
verplichtingen aan waaronder het betalen van een belas-
ting. Op basis hiervan heeft Van der Linden in de jaren ’50 
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Duurswoude en Wijnjeterp bedoeld.12 De keuze voor dit 
onderzoeksgebied is praktisch van aard, de dorpen liggen 
in een blok aan de noord- en zuidzijde van het Koningsdiep 
(afb. 1). Wijnjeterp en Ureterp liggen aan de middenloop 
van het Koningsdiep en zijn twee klassieke dorpen die tot 
het rivierontginningsmodel worden gerekend. Siegers-
woude en Duurswoude vertegenwoordigen dit model, 
maar liggen aan de bovenloop van het Koningsdiep waar 
het stroomdal veel nauwer is. De vergelijking die gemaakt 
kan worden tussen de dorpen in midden- en bovenloop is 
de hoofdreden geweest om oostelijk Opsterland als onder-
zoeksgebied te selecteren. Zowel het fysisch-geografisch 
als het archiefonderzoek is tijdrovend. Vandaar dat het 
fysisch-geografisch onderzoek beperkt is tot Wijnjeterp 
en Ureterp. Het archiefonderzoek is gericht op Wijnjeterp 
omdat dit dorpsterritorium verreweg het vaakst wordt ge-
noemd in 16e- en 17e-eeuwse bronnen. 

Chronologische afbakening 
Chronologisch gezien is de scriptie opgedeeld in drie fasen 
die handelen over de middeleeuwse landschapsontwik-
keling. Hoofdstuk 3 richt zich op het natuurlijk landschap 
vóór het moment van kolonisatie. Voor het oostelijk deel 
van Opsterland is dit ongeveer de 10e eeuw. Hoofdstuk vier 
gaat over de kolonisatie en de ontginning van het onder-
zoeksgebied. Onder kolonisatie wordt hier 

verstaan de periode waarin de kolonisten zich voor het 
eerst in het gebied vestigden. Bij benadering was dit in 
de 11e- 12e eeuw. De ontginning staat voor het in gebruik 
nemen van een landschap en de omvorming hiervan tot 
een cultuurlandschap. In deze scriptie wordt de 13e eeuw 
als eindpunt van de ontginning aangehouden. De neder-
zettingen schuiven vanaf dat moment niet meer op het 
achterland in. Het laatste hoofdstuk behandelt de land-
schapsdynamiek vanaf de 13de eeuw tot het moment 
waarop het landschap gereconstrueerd kan worden met 
behulp van archiefmateriaal- in dit geval het begin van de 
17e eeuw.         

Thematische afbakening
Hoofdstuk 3 richt zich op de reconstructie van het natuur-
lijk landschap van vóór de kolonisatie. Subthema’s zijn de 
laterale uitbreiding van het veen, de bodemgesteldheid 
van het pleistocene oppervlak, de hoofdlijnen van de na-
tuurlijke afwatering en een reconstructie van de natuur-

Hierdoor ontstond een langgerekte strokenverkaveling 
met haaks hierop een bewoningsas die op den duur meer-
dere keren kon verschuiven.9 De rivierontginningen zouden 
stroomafwaarts ouder zijn dan stroomopwaarts. Over het 
algemeen wordt aangenomen dat de rivierontginningen in 
Friesland op zijn vroegst plaatsvonden vanaf de 9e eeuw, 
maar het merendeel pas vanaf de 11e eeuw.10

Specificatie van het rivierontginningsmodel
Het rivierontginningsmodel is van toepassing op zowel het 
stroomafwaarts als het stroomopwaarts gelegen deel van 
de rivier. Het model is hierdoor zeer globaal en het ver-
schil in het natuurlijke landschap is weinig genuanceerd. 
Op basis van het natuurlijke landschap heeft de Bont re-
centelijk drie veenontginningsmodellen geïntroduceerd: 
ontginning van veenkoepels, van veenruggen en van veen-
vlakten en klei-op-veenvlakten. In deze modellen wordt 
meer rekening gehouden met het natuurlijke landschap 
dat men aantrof ten tijde van de veenontginning en de ver-
anderingen die tijdens de ontginning plaatsvonden in dit 
natuurlijke landschap.11 Middels deze modellen kan een 
nuancering aangebracht worden in het rivierontginnings-
model voor Zuidoost-Friesland. Het ontginningsmodel van 
een veenvlakten en klei- op- veenvlakten is dan van toe-
passing op het stroomafwaarts gelegen deel van de rivier 
waar bovenop het pleistocene zand nog een dik pakket 
veen ligt. Het ontginningsmodel van een veenrug is van 
toepassing op het stroomopwaarts gelegen deel van een 
rivier waar na oxidatie, veraarding en inklinking van het 
veen de pleistocene ondergrond aan de oppervlakte komt 
te liggen. Vooral dit laatste ontginningsmodel mogen we 
van toepassing achten op het studiegebied.  

1.3	Afbakening	van	het	onderwerp

Het Koningsdiep doorkruist talrijke dorpsterritoria in Op-
sterland. Elk dorp vertelt een eigen verhaal over de koloni-
satie en ontginning ten tijde van de middeleeuwen. Binnen 
dit kader zijn er talloze onderzoeksvragen te bedenken. 
Om de mogelijkheden enigszins te beperken is het scriptie-
onderzoek afgebakend in ruimte, tijd en thema.   

Ruimtelijke afbakening
Qua ruimtelijke afbakening wordt in deze scriptie ooste-
lijk Opsterland aangehouden. Met oostelijk Opsterland 
worden de vier dorpsterritoria van Ureterp, Siegerswoude, 
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hoeveel stappen en om welke reden de middeleeuwse be-
woners hun nederzettingen verplaatsten richting het ach-
terland. Is dit vanwege de waterproblematiek zoals bewe-
zen is in West-Friesland en in de Friese laagveengebieden? 
Of spelen hier andere factoren? Zowel het rivierontgin-
ningsmodel als het veenrug ontginnigsmodel zijn nog niet 
verfijnd genoeg om antwoord te geven op al deze vragen. 

Door gebruik te maken van archeologische, historisch-geo-
grafische, historische en paleobotanische bronnen wordt 
getracht de modellen voor het onderzoeksgebied te toet-
sen en waar mogelijk te verfijnen. 

De vraag blijft waarom nederzettingen rond de 13e eeuw 
niet verder opschoven het achterland in. Vaak bood het 
achterland hier nog voldoende ruimte voor. Kwam men te 

lijke vegetatie. De reconstructie van het natuurlijke land-
schap kan uiteindelijk bijdragen tot verklaringen van het 
verloop van het kolonisatie- en ontginningsproces. Het 
vierde hoofdstuk gaat over dit kolonisatie- en ontginnings-
proces. Dit hoofdstuk is ingedeeld in verschillende sub-
thema’s: onder andere de opbouw van het wereldlijke- en 
geestelijke district Bornego, de datering van de kolonisa-
tie, de fasering en verbreiding van de ontginningen, de 
maatvoering en de organisatie van het ontginningsproces 
op basis van de verkaveling en ten slotte de agrarische be-
drijfsvoering ten tijde van de ontginning. Vanwege de sum-
miere gegevens uit deze periode is het belangrijk om inter-
disciplinair onderzoek te doen. Door de informatie uit de 
verschillende subthema’s aan elkaar te koppelen zou het 
mogelijk moeten zijn om tot een nader inzicht te komen in 
het kolonisatie- en ontginningsproces. Het laatste hoofd-
stuk gaat in op de landschapsdynamiek vanaf de 13e tot 
en met de 17e eeuw in Wijnjeterp. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op het uiterlijk van het landschap in de 17e eeuw, 
de agrarische bedrijfsvoering in de 17e eeuw, de waarde 
van de hooi-, wei- en bouwlanden en heide en de hoofd-
lijnen van de veranderingen die landschap en agrarische 
bedrijfsvoering ondergingen vanaf de 13e tot de 17e eeuw. 

1.4 Probleemstelling

“Op de zandruggen ontstond de eerste permanente bewo-
ning in de regio. De oorspronkelijke dorpsnederzettingen 
zijn hier gesitueerd op de hogere zandkoppen. De ontgin-
ning van gronden vond plaats vanuit de nederzettingen 
in een lange, smalle strokenverkaveling...”.13 Het hier ge-
citeerde fragment komt uit de conceptversie van het Be-
stemmingsplan Buitengebied 2011 van de gemeente Op-
sterland. Zoals uit het theoretisch kader is gebleken is dit 
model in 1992 voor Friesland op overtuigende wijze bekri-
tiseerd door De Langen. Hij introduceerde het rivierontgin-
ningsmodel waarbij men niet uitging van kolonisatie vanaf 
dekzandruggen maar vanuit de rivieren.14  

Dit model geldt tevens voor een groot deel van Zuidoost-
Friesland. Tegenwoordig is hier, met uitzondering van het 
beekdal, bijna al het veen verdwenen. In plaats van het 
veen ligt de pleistocene zandgrond opnieuw aan de opper-
vlakte. Meer specifiek spreken we hier dus van het veenrug 
ontginningsmodel. Het is echter niet bekend hoe snel deze 
veenlaag verdween en of het gehele landschap inclusief de 
hoge dekzandruggen bedolven is geweest onder dit veen-
pakket. Een relevante vraag is dan ook wanneer precies, in 

Afb. 1. Het omkaderde gebied geeft het studiegebied weer. Hierin 
zijn de vier dorpsterritoria aangegeven (bron: Topografische kaart 
Nederland 2003).
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mentele kennis te leveren, maar ook bij te dragen aan de 
maatschappelijke toepassing van deze kennis in het beleid.

Onderzoeksvragen
Het onderzoek is opgesplitst in drie hoofdthema’s. Per 
thema is een centrale vraagstelling geformuleerd. Deze 
centrale vraagstelling is opgedeeld in verschillende deel-
vragen (afb. 2). 

1.5	Methoden	en	onderzoeksaanpak

Per hoofdstuk worden de gebruikte bronnen duidelijk ge-
annoteerd en beschreven. Daarnaast zijn deze terug te 
vinden in de literatuurlijst van deze scriptie. In dit onder-
deel wordt per hoofdstuk beschreven welke methoden zijn 
gebruikt. 

Hoofdstuk 3
Het onderzoek in hoofdstuk 3 is gebaseerd op de historisch 
ecologische benaderingswijze. Als middel van onderzoek 
wordt gebruik gemaakt van de landschapsbiografie. Ge-
bruikmakend van een interdisciplinaire werkwijze wordt 
getracht het natuurlijk landschap van vóór de kolonisatie 
te reconstrueren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bo-
demkundige, archeologische, paleobotanische, historisch-
geografische, historische kaarten en historische bronnen. 
De nadruk zal in dit hoofdstuk liggen op de bodemkundi-
ge, fysisch-geografische en paleobotanische bronnen. Dit 
zijn onder andere de geologische kaart, bodemkaart, his-
torische kaarten, het Alctueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN) en een set boorbeschrijvingen uit het DINO-loket 
(bijlage 1). Doordat deze bronnen ook digitaal beschikbaar 
zijn kunnen verschillende kaartanalyses worden uitge-
voerd. Van groot belang is hierbij de toepassing van het 
programma ArcGIS. Met behulp van dit Geographical Infor-
mation System is het mogelijk historische kaarten, bodem-
kaarten, geologische kaarten of de AHN te raadplegen. De 
verschillende lagen zijn afzonderlijk of tegelijk raadpleeg-
baar. Hierdoor is het mogelijk verbanden tussen de eerder 
genoemde kaarten te leggen. Een andere belangrijke me-
thode van onderzoek vormde het veldonderzoek. Door 
grondboringen is getracht inzicht te krijgen in de landschap-

ver van het beekdal af te zitten? Kon men zodanige ingre-
pen in het landschap verwezenlijken dat men niet meer 
werd gedwongen om op te schuiven? Zijn er veranderingen 
waar te nemen in de agrarische bedrijfsvoering waardoor 
men meer sedentair werd? Speelt de dorpsvorming hierin 
een rol? In dit verband is de dynamische relatie tussen 
het natuurlijk landschap en de agrarische bedrijfsvoering 
vanaf het moment van kolonisatie tot de 17e eeuw in de 
Zuidoost-Friese veengebieden een interessant fenomeen. 

De twee ontginningsmodellen richten zich voornamelijk op 
het kolonisatie- en ontginningsproces tot het moment van 
dorpsvorming. Vanaf dit moment, de 13e tot en met de 17e 
eeuw, biedt een ander model oplossing: de landschapsbio-
grafie. Met deze historisch-ecologische benaderingswijze 
wordt getracht gericht onderzoek te doen naar de periode 
vóór de kolonisatie en de periode vanaf de 13e tot de 17e 
eeuw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bodemkundige, 
archeologische, historisch-geografische en vooral histo-
rische bronnen. Op basis hiervan wordt geprobeerd het 
natuurlijk landschap van voor de ontginning te reconstru-
eren. Vervolgens proberen we het 17e-eeuwse landschap 
en de agrarische bedrijfsvoering uitvoerig te beschrijven. 
Van hieruit wordt getracht deze reconstructies op hoofd-
lijnen verder terug te voeren tot de 13e eeuw. De bezitsre-
constructie zal hierbij een belangrijke onderzoeksmethode 
zijn.  

Doel van het onderzoek
Door middel van een interdisciplinaire reconstructie van 
het middeleeuwse kolonisatie- en ontginningsproces in de 
dorpen Siegerswoude, Duurswoude, Ureterp en Wijnjeterp 
wordt getracht het bestaande rivierontginningsmodel en 
het veenrug ontginningsmodel voor Zuidoost-Friesland te 
specificeren en te voorzien van een historisch-ecologisch 
(en sociaal) verklaringsmodel. 

Het buitengebied van Opsterland staat momenteel in de 
belangstelling van zowel de gemeente Opsterland als de 
Landinrichtingscommissie Koningsdiep. Nieuwe beleids-
plannen worden ontwikkeld en zullen van invloed zijn op 
het buitengebied van de gemeente. Bij het ontwikkelen 
van dergelijke beleidsplannen speelt de kennis van de wor-
dingsgeschiedenis van een landschap een belangrijke rol. 
Pas dan kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt 
bij eventuele inrichtingsmaatregelen in het buitengebied. 
Daarom hoop ik met deze studie niet alleen nieuwe funda-

Afb. 2. In het kader op pagina 17 zijn de drie afzonderlijke thema’s 
gerangschikt. Per thema wordt het onderwerp en de hoofd- en 
deelvragen weergegeven. 
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Thema A:  Reconstructie van het natuurlijk landschap van oostelijk Opsterland in de vroege middeleeuwen  
  (900-1000 na Chr.)

Hoofdvraag:

Wat was de verbreiding en stratigrafie van het holocene veen in oostelijk Opsterland bij aanvang van de middeleeuwse 
veenontginning en uit welke vegetatie bestond dit landschap destijds? 

Deelvragen

a) Welke geologische opbouw en bodemgesteldheid kent het pleistocene oppervlak in oostelijk Opsterland?

b) Wat was de maximale laterale uitbreiding van het veen rond 900 na Christus in oostelijke Opsterland?

c) Wat waren de hoofdlijnen van de natuurlijke afwatering van oostelijk Opsterland rond 900 na Christus?

d) Hoe was het veenpakket stratigrafisch opgebouwd en welke vegetatie kende het natuurlijke landschap in oostelijk Opsterland bij 
benadering rond 900 na Christus?

Thema	B:	 Kolonisatie en ontginning in oostelijk Opsterland (1000 na Chr. tot 1300 na Chr.)

Hoofdvraag:
Wanneer is het onderzoeksgebied in de middeleeuwen door de mens gekoloniseerd en hoe heeft men dit natuurlijke 
landschap weten te ontginnen en exploiteren? 

Deelvragen

a) Hoe was het wereldlijk- en geestelijk district Bornego opgebouwd en wat zegt dit over de kolonisatie en ontginning van oostelijk 
Opsterland? 

b) Welke datering levert het archeologische vondstmateriaal voor het middeleeuwse kolonisatieproces in oostelijk Opsterland en wat is 
de ouderdom van middeleeuwse kerken in dit gebied? En wat zegt dit over de fasering en ruimtelijke verbreiding van de middeleeu-
wse ontginningen? 

c) Welke historische verkavelingspatronen zijn te onderscheiden in het studiegebied? Is dit patroon gebaseerd op een vaste maatvoer-
ing en geeft de historische verkaveling aanwijzingen over de fasering, de ruimtelijke verbreiding en de organisatie van de middeleeu-
wse ontginningen? 

d) Wat zeggen archeologische gegevens, historische bronnen en toponiemen over de agrarische bedrijfsvoering in het studiegebied ten 
tijde van de vol-middeleeuwse ontginningen? 

Thema	C: Landschapsdynamiek tussen de 13e en 17e eeuw

Hoofdvraag:
Welke veranderingen heeft het landschap van oostelijk Opsterland in hoofdlijnen ondergaan vanaf de 13e tot het begin 
van de 17e eeuw en welke weerslag heeft dit gehad op de agrarische bedrijfsvoering? 

Deelvragen

a) Hoe zag het landschap in Wijnjeterp er in de 17e eeuw uit? 

b) Hoe was de agrarische bedrijfsvoering opgebouwd in het dorp Wijnjeterp tijdens de 17e eeuw?

c) Wat was de waarde van de hooi-, wei-, bouwlanden en heide in Wijnjeterp in de 17e eeuw en zijn deze verhoudingen vergelijkbaar 
met die van 1832? En wat is de relatie met het landschap en de ondergrond? 

d) Welke veranderingen ondergingen landschap en landbouw in hoofdlijnen vanaf de 13e tot en met de 17e eeuw in Wijnjeterp?
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fieke bronnen die informatie geven over het 17e-eeuwse 
landschap en de 17e-eeuwse agrarische bedrijfsvoering. Dit 
zijn de digitale versies van de floreen- en stemkohieren. De 
floreen- stemkohieren zijn gedigitaliseerd waardoor ze in 
ArcGIS raadpleegbaar zijn. De kaarten geven per hoeve het 
bezit en eigenaar weer voor de jaren 1640, 1698, 1700 en 
1708. Door gebruik te maken van de proclamatieboeken is 
dit bezit nog verder terug in de tijd te reconstrueren. Pro-
clamaties zijn eigenlijk grondverkopingen. De onderzoeker 
Jan Post heeft deze proclamaties voor geheel Opsterland 
vertaald. Door de proclamaties te koppelen aan de stem- 
en floreenkohieren is het mogelijk dit bezit tot begin 17e 
eeuw te reconstrueren. Nog belangrijker is dat de procla-
maties inzicht geven in het 17e-eeuwse landschap. Door de 
bezitsreconstructie zijn de proclamaties soms te plaatsen 
in een hoeve en is het (cultuur)landschap dus nauwkeurig 
te reconstrueren. Daarnaast heeft Post ook de weesboeken 
voor Opsterland getranscribeerd. Dit zijn eigenlijke inboe-
delverkopingen en geven inzicht in de agrarische bedrijfs-
voering eind 16e en begin 17e eeuw in Opsterland. Helaas 
ontbreekt vaak een plaatsaanduiding waar de verkoping 
plaatsvindt. Doordat de namen van de kopers en verkopers 
wel zijn opgegeven zijn inboedelverkopingen mogelijk nog 
wel te plaatsen binnen een dorp. Bij de beschrijvingen van 
het 17e-eeuwse landschap waren historische kaarten ook 
van essentieel belang.   

pelijke opbouw. Nog belangrijker waren de gerichte borin-
gen naar mogelijke veenresten. Door middel van grondbo-
ringen is getracht veen of indicatoren van voormalig veen 
in de bodem terug te vinden. Zo is systematisch onderzoek 
uitgevoerd naar de kerkheuvels, afvoerloze laagten en dek-
zandruggen in het studiegebied. De vegetatiereconstructie 
is vooral gebaseerd op reeds bestaande paleobotanisch 
onderzoeken in de nabije omgeving van het studiegebied. 
Daarnaast is een restveenlaag onder de kerkheuvel van 
Wijnjeterp bemonsterd. Dit monster is door Bas van Geel 
onderzocht op micro- en macroresten. Behalve van deze 
secundaire en primaire bronnen zijn voor bepaalde onder-
werpen in dit hoofdstuk ook vakspecialisten geraadpleegd. 

Hoofdstuk 4
Aan de basis van hoofdstuk 4 staan verschillende kolonisa-
tiemodellen. Uitgaande van deze modellen is getracht de 
kolonisatie en ontginningsgeschiedenis van oostelijk Op-
sterland te schetsen. Hierbij is natuurlijk gebruik gemaakt 
van vakliteratuur. Een toegepaste methode om grip te krij-
gen op de fasering van de ontginning was het dateren van 
archeologisch scherfmateriaal. In het Archeologisch Depot 
in Nuis is voor oostelijk Opsterland maar ook voor het ove-
rige deel van Opsterland middeleeuws schervenmateriaal 
bekeken. Het ging hierbij om materiaal uit voormalige op-
gravingen of om los vondstmateriaal. De middeleeuws ar-
cheoloog Jan van Doesburg heeft dit materiaal gedateerd. 
Ook hier vormde de toepassing van het programma ArcGIS 
een onmisbare schakel. Verkavelingspatronen en nederzet-
tingsassen konden met behulp van deze toepassing nader 
beschouwd worden. Ook hier in dit hoofdstuk is gebruik 
gemaakt van de informatie van de micro- en macroresten 
analyse van Bas van Geel. 

Hoofdstuk 5  
De belangrijkste methode van onderzoek in hoofdstuk 5 
vormde de bezitsreconstructie. De bezitsreconstructie is 
een belangrijke methode binnen de benaderingswijze van 
de landschapsbiografie. De methodiek wort veel toegepast 
in Friesland. Hier beschikt men namelijk over een bron-
nensituatie die het mogelijk maakt het bezit vanuit de 19e 
eeuw terug te reconstrueren tot in de (late) middeleeuwen. 
Zodoende zijn bijvoorbeeld middeleeuwse machts- en be-
zitsverhoudingen bloot te leggen. Ook geeft de methodiek 
inzicht in de ontstaansgeschiedenis van een landschap.15 
Voor oostelijk Opsterland beschikken we over zeer speci-
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2.2	Het	onderzoek	naar	het	natuurlijke	landschap	
in	Opsterland

Vanuit de vakdisciplines geologie, bodemkunde en in min-
dere mate de paleobotanie is in de gemeente Opsterland 
onderzoek uitgevoerd naar de gelaagdheid van de bodem 
en het vroegere natuurlijke landschap. Tevens vergaarde 
men hierbij inzichten over de opbouw en de ontstaansge-
schiedenis van het cultuurlandschap in de gemeente Op-
sterland. Vooral de Stichting voor Bodemonderzoek (Sti-
boka) heeft in het midden van de 20ste eeuw hierbij een 
stimulerende rol gespeeld. Stiboka voerde door geheel 
Nederland bodemkarteringen uit, merendeels ten behoe-
ve van de landbouw. Medewerkers van de Stiboka publi-
ceerden enkele artikelen over het ontstaan en de opbouw 
van de bodem in Zuidoost-Friesland. Zo schreef de bodem-
kundige Veenenbos in de jaren ’50 over de morfologische 
ontstaansgeschiedenis van het landschap, de ontginnings-
geschiedenis en vooral over de geologische opbouw van 
Zuidoostelijk Friesland.16 Op basis van de vele grondkar-
teringen die Veenenbos uitvoerde wist hij de geologische 
opbouw van het gebied onder te verdelen in keizand, dek-
zand, stuifzand, praemorenaal zand en fluvioglaciaal zand. 
Waar de keileemlaag ontbreekt, ligt in Opsterland het 
praemorenaal zand aan de oppervlakte. Hieruit conclu-
deerde Veenenbos dat dit type zand stratigrafisch gezien 
ouder moest zijn dat het keileem. Het keizand bestond uit 
keileem en zandige keileemresten. Vervolgens werd het 
dekzand afgezet. Veenenbos onderscheidde verschillende 
sedimentatieperioden. Het stuifzand was een recente af-
zetting van lokaal verstoven zand. Het fluvioglaciale zand 
bestond uit verspoelde resten van keileem en dekzand.17 
Deze indeling vormt tegenwoordig ook nog de grondslag 
voor geologische beschrijvingen van Zuidoost-Friesland. 
Natuurlijk zijn hier in de loop der jaren tal van nuances in 
aangebracht. In zijn werk zocht Veenenbos de verbreding 

2.1 Inleiding

In deze studie worden drie fasen in de middeleeuwse land-
schapsgeschiedenis van oostelijk Opsterland behandeld. 
De eerste fase gaat in op het natuurlijk landschap van oos-
telijk Opsterland net vóór de kolonisatie van dit gebied om-
streeks de 10e eeuw. Helaas is het onderzoek naar deze fase 
zeer beperkt. Nog nooit zijn in oostelijk Opsterland recon-
structies gemaakt van de voormalige veenuitbreiding. Van-
daar dat we gebruik maken van literatuur die ingaat op de 
globale vorming van het landschap in oostelijk Opsterland 
- met name op de landschapsvorming vanaf het holoceen. 
De tweede fase is gericht op de kolonisatie van oostelijk 
Opsterland rond de 11e en 12e eeuw en op de ontginning 
van het gebied tot de 13e eeuw. Ook van dit kolonisatie- 
en ontginningsproces is nog maar zeer weinig bekend in 
oostelijk Opsterland. Vanwege het belang van dit deel van 
de scriptie worden ook onderzoeken behandeld die buiten 
Noord-Nederland hebben plaatsgevonden. Op basis van 
een historiografisch overzicht wordt zijdelings de model- 
en theorievorming van dit onderzoek op chronologische 
wijze beschreven. Pas daarna wordt ingezoomd op het 
onderzoek dat heeft plaatsgevonden in Noord-Nederland 
en meer specifiek in Opsterland. Onder de derde fase van 
de middeleeuwse landschapsgeschiedenis in oostelijk Op-
sterland wordt de landschapsdynamiek vanaf de 13e tot de 
17e eeuw verstaan. Voor deze periode kan gebruik worden 
gemaakt van geschreven bronnen en historisch kaartma-
teriaal. Het summiere onderzoek in Opsterland over deze 
fase is dan ook grotendeels gebaseerd op historisch bron-
nenonderzoek. Globaal gezien lag het hoogtepunt in het 
onderzoek naar het oostelijke deel van Opsterland tussen 
de jaren ’60 en ’70. Na deze periode is een terugval in de 
onderzoeksintensiteit waar te nemen die tot de dag van 
vandaag voortduurt. 

2. Stand van het onderzoek
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naar de reliëfontwikkeling in Zuidoostelijk Friesland.20 In 
een proefgebied tussen Siegerswoude, Ureterp, Wijnje-
terp (thans Wijnjewoude) en Duurswoude werden tal van 
boringen gezet om het dal van het Koningsdiep en het 
omliggende plateau stratigrafisch in kaart te brengen. De 
stratigrafische beschrijving van de laagsuccesie in het dal 
van het Koningsdiep is belangrijk. Afwisselend werden hier 
laagjes veen en fluvioperiglaciaal zand aangetroffen. Op 
basis van pollenanalystisch onderzoek dateerde Nossin de 
onderste gyttja-laag als boreaal. De bovenste elzenbroek-
veenlaag werd gedateerd in het atlanticum. Een ander 
belangwekkend geomorfologisch onderzoek werd in 1955 
gepubliceerd door Maarleveld en Van der Toorn. Het arti-
kel sloot aan op het landschapsgenetisch onderzoek en is 
daarom in de bundel uit 1961 opnieuw gepubliceerd.21 De 
auteurs waren de eersten die op basis van uitgebreid litera-
tuur- en veldonderzoek aantoonden dat in Zuidoost-Fries-
land vele pingoruïnes voorkwamen. Deze zijn in het noor-
den van het land vooral bekend als dobben. Kenmerkend 
voor een pingoruïne waren volgens Maarleveld en Van der 
Toorn de omliggende randwal, een uniforme diameter en 
een datering uit het weichselien. Verder ontdekten de on-
derzoekers dat pingo’s ontstonden in gebieden waar veel 
water circuleert: voornamelijk op de zijflanken van het 
keileemplateau of in erosiedalen. Het artikel verwierp de 
theorie van Veenenbos. Laatstgenoemde nam aan dat de 
dobben ontstaan waren onder invloed van grote brokken 
dood-ijs welke achterbleven tijdens het afsmelten van de 
landijskap in de voorlaatste ijstijd. Bij het smelten van deze 
brokken zouden de dobben zijn gevormd.22 Niet elke dobbe 
is echter een pingoruïne. Depressies in het dekzandland-
schap kunnen ook ontstaan zijn onder invloed van win-
derosie . Veenenbos en ook Maarleveld en Van der Toorn 
waren het hierover eens. 

door ook pollenanalystisch onderzoek uit te laten voeren. 
Hierdoor konden veenlagen op basis van verschillende 
vegetatietypen van elkaar onderscheiden worden. Voor-
beelden zijn meerbodemafzettingen die bestonden uit een 
organisch stofrijk veen dat is afgezet in open water. Daar-
naast onderscheidde hij topogeen veen (eutroof tot me-
sotroof) en hoogveen (oligotroof). Dit hoogveen groeide 
bovenop het moerasveen en de pleistocene ondergrond. 
Het hoogveen breidde zich aan de randen uit en groeide 
ter plaatse omhoog waardoor het de vorm van een koepel 
kreeg (afb. 3). 

Cnossen volgde in de jaren ’60 Veenenbos op als karte-
ringsleider voor Friesland bij de Stichting voor Bodemkar-
tering. De publicaties van zijn hand uit deze jaren richtten 
zich vooral op de Noordelijke Wouden en het Beneden-
Boornegebied.18 In de hierop volgende jaren werd op 
initiatief van de Fryske Akademy in het Lânskipgenetysk 
Wurkforbân besloten een onderzoek te doen naar de land-
schapsgenese van het Boven-Boornegebied. Verschillende 
specialisten deden onderzoek naar de streek vanuit hun 
eigen vakdiscipline. Dit resulteerde in 1961 in een rapport 
in de vorm van een bundel waarin de auteurs de resultaten 
van hun onderzoek weergaven. Cnossen’s bijdrage was een 
algemene beschrijving van de bodem van het Boven-Boor-
negebied.19 De opbouw en inhoud van zijn verhaal kwam, 
op enkele nieuwe inzichten na, in grote lijnen overeen met 
dat van Veenenbos. Slechts in de beschrijving van de ver-
schillende typen (dek)zand bracht Cnossen enkele nuances 
aan.  Het ging hierbij met name om de herkomst en mate 
van verspreiding van het oude en jonge dekzand. Tijdens 
het onderzoek naar de landschapsgenese van het Boven-
Boornegebied is ook gericht geologisch onderzoek gedaan. 
De fysisch-geografische afdeling van de Universiteit van 
Amsterdam deed onder leiding van dr. Nossin onderzoek 

 

Afb. 3. Het (oligotrofe) hoogveen vormt zich op moerasveen (eutroof of mesotroof veen) en op de pleistocene ondergrond. Naar verloop van 
tijd groeit het omhoog maar ook zijwaarts. Voormalige hoogten worden dan laagten in het landschap (bron: Veenenbos, 1954).
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afvoer zou zijn aanvang hebben gehad in het allerød. Op 
basis van C14- dateringen werd de bovenste veenlaag uit 
het dal namelijk bemonsterd. Het afgezette jonge dekzand 
dat hier bovenop ligt werd in het jonge dryas geplaatst. 
De verstoppingen in de riviertjes de Tjonger en de Drait 
kunnen dus ook in deze periode worden geplaatst.

Een andere belangrijke bodemkundige bron zijn bodem-
kaarten. In opdracht van de COLN (Commissie Onderzoek 
Landbouwwaterhuishouding Nederland) werd in de jaren 
’50 een start gemaakt met een vlakdekkende bodemkar-
tering van Nederland.25 In 1961 was deze kaart met een 
schaal van 1:200.000 gereed. Cnossen voorzag het Friese 
gedeelte van een bodemkundige toelichting.26 Door de 
schaal van de bodemkaart was het alleen mogelijk een glo-
baal overzicht te geven van verschillende bodemtypen; dit 
gold ook voor de toelichting. De minister van Landbouw 
en Visserij gaf echter al snel de opdracht aan Stiboka om 
gedetailleerdere bodemkaarten te vervaardigen met een 
schaal van 1:50.000. Tussen 1963 en 1967 begon men met 
het veldwerk voor het Blad 11 Oost-Heerenveen waartoe 
ook het Boven-Boornegebied behoorde. De bodemkaart 
en een uitgebreide toelichting hierop werden in 1971 

Enkele jaren na het verschijnen van de bundel bleek uit 
een dubbele publicatie in het bodemkundige vakblad Boor 
en Spade uit 1965 dat Cnossen zijn interesse in het Boven-
Boornegebied niet verloren had. Zo schreven Cnossen en 
Heijink een artikel over de invloed die de afzetting van het 
jonge dekzand had op de natuurlijke ontwikkeling van de 
stroomdalen van de Tjonger, het Koningsdiep en de Drait.23 

Het jonge dekzand werd namelijk in de middenloop van 
beide beekdalen afgezet, waardoor deze verstopt raakten 
of zelfs helemaal werden afgesnoerd (afb. 4). Volgens de 
auteurs hebben de Drait en het Koningsdiep hun bedding 
hierdoor verlegd in noordwestelijke richting. De oorspron-
kelijke afwatering van deze rivieren was juist noordoost-
zuidwest gericht. De verstoppingen in de beekdalen begun-
stigden tevens de veengroei, met name in het gedeelte ten 
oosten van de middenloop. In hetzelfde nummer van Boor 
en Spade namen Cnossen en Zandstra de geologische ont-
wikkeling van de loop van het Koningsdiep onder de loep.24 
De onderzoekers reconstrueerden op basis van boringen 
het oerstroomdal van het Koningsdiep. Dit was oorspron-
kelijke noordoost-zuidwestelijk gericht en plaatselijk meer 
dan 20 m diep. Door veenvorming en eolische afzettingen 
werd de afwatering in dit dal belemmerd. De verslechterde 

Afb. 4. Het stroomdal van de Drait en 
het Koningsdiep. Links van de gestippel-
de lijn de zone waar het jongere dekzand 
is afgezet en waardoor de Drait en het 
Koningsdiep een andere stroombedding 
zochten. Het Koningsdiep begint hier ook 
sterk te meanderen (bron: Cnossen en 
Heijink 1965).
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2.3	Het	onderzoek	naar	de	kolonisatie	en									
ontginning	in	Nederland

Van oudsher wordt in het onderzoek naar de kolonisatie 
en ontginning van de Nederlandse veengebieden in de 
middeleeuwen gewerkt vanuit verschillende wetenschap-
pelijke disciplines. We onderscheiden hierbij de historische 
geografie, de middeleeuwse archeologie, de fysische geo-
grafie, de rechtsgeschiedenis, de waterstaatsgeschiedenis 
en de middeleeuwse geschiedenis. In de jaren ’60 hadden 
de genoemde disciplines nog nauwelijks een academische 
status veroverd.29 Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
wetenschappelijke interesse voor dit onderzoeksthema 
nog maar een halve eeuw oud is. In deze vijftig jaar was 
geen sprake van een continue onderzoekstraditie. Perio-
den van wetenschappelijke belangstelling werden gevolgd 
door perioden waarin onderzoekers het thema links lieten 
liggen. Desondanks zijn door de jaren heen verschuivingen 
op te merken in de theoretische benaderingswijze van on-
derzoeken naar de kolonisatie en ontginning van de Neder-
landse veengebieden in de middeleeuwen.

Het traditionele onderzoek
De eerste jaren van het onderzoeken naar de kolonisatie en 
ontginning van de veengebieden kenmerkt zich door een 
sterk historisch-geografische insteek. Onderzoekers tracht-
ten grip te krijgen op vragen als: hoe heeft men de groot-
schalige veengebieden in Nederland ontgonnen? Hoe zag 
het landschap er destijds uit? Welke effecten hadden de 
ontginningen op het landschap en hoe beïnvloedde dit het 
nederzettingspatroon? Wat zeggen verkavelingsstructuren 
over verschillende ontginningssytemen en waar kwamen 
de kolonisten vandaan? 

Het onderzoek in West-Nederland tot 1975
De rechtshistoricus Van der Linden was in de jaren ’50 de 
eerste die zich aan een grootscheepse studie van de mid-
deleeuwse veenontginningen waagde. Via een grondige 
analyse van het verkavelingspatroon en door retrogressief 
onderzoek van historische rechtsgegevens en oorkonden 
kwam hij tot het begrip ‘cope-ontginningen’. Een cope is 
een contract waarin de overdracht van veengronden werd 
bezegeld tussen een landheer en een groep ontginners. 
De ontginners gingen hierbij een aantal verplichtingen 
aan, waaronder het betalen van een belasting. De ontgin-
ning zelf kenmerkte zich door een vaste maatvoering; de 

gepubliceerd.27  Tot op de dag van vandaag is deze kaart 
een van de belangrijkste hulpmiddelen bij bodemkundig 
onderzoek . Ook de toelichting op de bodemkaart is van 
grote waarde. Het gaat hierbij vooral om de beschrijving 
van de verschillende typen grond die in het gebied zijn ge-
karteerd. De landschappelijke beschrijving van het gebied 
geeft geen nieuwe informatie en is gebaseerd op eerder 
genoemde publicaties van Veenenbos en Cnossen. 

In de toelichting op de bodemkaart wordt de stratigrafie 
van het gebied slechts zijdelings behandeld: het draait 
vooral om de bovenste 120 cm van de bodem. Hier kwam 
in 1987 verandering in toen  voor het onderzoeksgebied 
een vlakdekkende geologische kaart werd gepubliceerd.28 
De kaart toont geologische afzettingen die aan of nabij de 
oppervlakte liggen. In een aparte kaartbijlage wordt ook 
de diepte van het keileem ten opzichte van N.A.P. weer-
gegeven. De kaarten bevatten net als de bodemkaart een 
uitgebreide toelichting op de verschillende gekarteerde 
geologische afzettingen. 

In bovengenoemde literatuur over de fysische geografie 
van Opsterland zijn nog veel vragen onbeantwoord geble-
ven die van belang zijn voor de reconstructie van de mid-
deleeuwse ontginningsgeschiedenis. Het gaat ons daarbij 
vooral om de toestand van het natuurlijke landschap direct 
vóór aanvang van de ontginningen, dat wil zeggen het 
landschap aan het einde van de vroege middeleeuwen. 
Welke geologische afzettingen lagen toen precies aan het 
oppervlak? Hoe zag het pleistocene reliëf er ten tijde van 
de ontginning uit? Staken toen nog dekzandruggen boven 
het veen uit of was het gehele gebied reeds verdwenen 
onder het veen? Lagen er depressies in dit landschap, bij-
voorbeeld in de vorm van uitblazingsbekkens of pingoruï-
nes? Hoe dik was de veenlaag in de diverse delen van Op-
sterland? Welke stratigrafie kende het veen precies? Hoe 
was de ontwatering van het gebied en wat voor invloed 
heeft de onderliggende keileemlaag op deze ontwatering 
gehad? Lag in het huidige dal van het Koningsdiep in die 
tijd een veenrivier of had het dal het karakter van een 
doorstroomveen zonder echte stroomdraad? Ook kunnen 
vragen gesteld worden die ingaan op de bodemgesteld-
heid en de bijbehorende vegetatie: hoe was de verhouding 
tussen het leemgehalte in de dekzandgronden? Heeft dit 
zijn weerspiegeling gehad in de vegetatie? Waar bestond 
deze vegetatie vooral uit, indien de dekzandgronden boven 
het veen uitstaken? 
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gevolg. Processen als veraarding en oxidatie, welke Edel-
man ook al had onderscheiden, waren hier verantwoorde-
lijk voor. Turfwinning speelde slechts een geringe rol. 33 Een 
conclusie van dit onderzoek was dat veendekken destijds 
waarschijnlijk veel dikker waren. Zelfs zandlandschappen 
konden bedekt zijn geweest met een laag veen.

Op basis van de studies van Van der Linden en Borger maar 
vooral ook door die van De Cock kon een globaal model 
worden ontwikkeld voor de veenontginningen in Neder-
land. Tot op de dag van vandaag wordt dit beeld gebruikt 
om het ontginningsproces te beschrijven. In eerste instan-
tie trok men via natuurlijke waterlopen (veenstroompjes) 
de venen in. Deze waterlopen gebruikte men als ontgin-
ningsbasis. Vervolgens legde men sloten aan die loodrecht 
op de ontginningsbasis stonden. De stukken land tussen 
deze sloten in waren gelijk verdeeld. Door het veen te 
ontwateren en de vegetatie af te branden vormde zich 
een zode die geschikt was voor agrarische exploitatie. Na 
verloop van tijd werden de kolonisten door inklinking en 
oxidatie van het veen gedwongen hun bewoning en agrari-
sche activiteiten te verleggen. Hierdoor ontstond een lang-
gerekte strokenverkaveling met haaks hierop een bewo-
ningsas die op den duur meerdere keren kon verschuiven 
(afb. 5).

Verbreding van het traditionele onderzoek 
Tot circa 1975 lag het accent van het onderzoek vooral op 
de technische kant van het ontginnings- en kolonisatiepro-
ces. Gesteld kan worden dat het onderzoek vanuit een be-
perkt theoretisch perspectief plaatsvond.34 Vanaf de jaren 
‘80 is een verbreding te zien in de onderzoeksmethoden en 
-technieken. Dit kwam mede doordat nu ook de archeolo-
gie en de middeleeuwse geschiedenis een steeds belang-
rijkere rol begon te spelen in het onderzoek. Uiteindelijk 

breedte en de ontginningsdiepte waren van tevoren vast-
gesteld.30 

In 1958 volgde het fysisch-geografische onderzoek van de 
waterstaatkundige ingenieur Edelman. Hij zag als eerste 
in dat veengebieden vroeger zo hoog lagen dat ze vrijwel 
nooit door de zee konden zijn overstroomd. Ook was hij 
de eerste die inzag dat oxidatie en zetting van het veen tot 
wateroverlast leidde, waardoor de kolonisten werden ge-
dwongen verderop in het veen nieuw land te ontginnen.31 
Als zodanig is Edelman een belangrijke pionier geweest van 
het onderzoek naar de veenontginningen in ons land.

Het duurde tot 1965 voordat het onderwerp weer werd 
opgepakt. De Cock deed onderzoek naar de historische 
geografie van Kennemerland. Zijn onderzoek had een sterk 
fysisch-geografische insteek, maar hij gebruikte daarnaast 
ook historische, archeologische en waterstaatkundige 
gegevens. De Cock ontwikkelde de theorie dat de kolo-
nisatie van het Noord-Hollandse veengebied rond de 10e 
eeuw moest zijn begonnen vanaf de strandwallen in Ken-
nemerland. De Cock maakte ook gebruik van de destijds 
gebruikelijke morfogenetische methoden in het historisch-
geografisch onderzoek. Hierbij wordt de ontstaansgeschie-
denis van het landschap onderzocht door verkavelings- en 
nederzettingspatronen te bestuderen. De Cock ontwik-
kelde als eerste een typologie van verkavelingspatronen in 
het veen.32 

Tien jaar later bouwde de Amsterdamse historisch-geograaf 
Borger voort op het werk van Edelman en deed onderzoek 
naar processen als veraarding, oxidatie en inklinking van 
veen in het gebied van De Veenhoop in West-Friesland. 
Borger bracht de waterstaats- en bewoningsgeschiedenis 
in kaart. De uitkomsten bleken vernieuwend: een verla-
ging van de waterstand had een sterke maaivelddaling tot 

Afb. 5. Modelmatige weergave van een veenontginning. Vanaf een riviertje/veenstroompje trok men het veen in. Loodrecht op de rivier 
legde men ontwateringssloten aan. Door inklinking en oxidatie verging het veen tot lucht. Uiteindelijk vormde zich een langgerekt dorp met 
de verkaveling nog steeds haaks op de rivier gericht (bron: Brinkkemper 2009).
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verkeersroutes, zowel die over land als over water. Men 
leefde immers in een tijd waarin de handel floreerde en 
waar handelsroutes van een eminenter belang waren.37 

Onderzoek vanuit andere hoek: middeleeuwse        
geschiedenis	
Vanuit de Fryske Akademy is vanaf de late jaren ‘80 ook 
aandacht geschonken aan het vraagstuk van de middel-
eeuwse kolonisatie en ontginning. De historici Mol en 
Noomen van deze onderzoeksinstelling waren gespeciali-
seerd in de middeleeuwen en  voerden gezamenlijk een 
onderzoeksprogramma uit naar de middeleeuwse Friese 
geschiedenis. Dit lange-termijnprogramma richt zich 
vooral op de bezits- en machtsverhoudingen tussen kerk, 
adel, kloosters en steden in Friesland. Door onderzoek te 
doen naar de politieke en sociale structuur en de geografie 
trachtte men onderzoeksvragen over de verschillende pij-
lers te beantwoorden. In navolging van de bekende voor-
oorlogse onderzoeker Obe Postma maakten zij gebruik van 
prekadastrale bezitsreconstructies. Daarnaast gebruikten 
ze de administratie van het kadaster, de floreenkohieren 
en de stemkohieren. Met behulp van deze bronnen was 
mogelijk het 16e-eeuwse grondbezit van kerken, kloosters, 
hoofdelingen of boerenfamilies te reconstrueren. De me-
thode maakte het mogelijk middeleeuwse machts- en be-
zitsverhoudingen bloot te leggen. Daarnaast kon men goed 
onderbouwde uitspraken doen over de ontstaansgeschie-
denis van een landschap.38 Hoewel de methodiek hier is 
toegeschreven op de provincie Friesland, zou de methode 
met behulp van andere historische bronnen ook in andere 
provinciën toegepast kunnen worden. 

Het onderzoek in Noord-Nederland en Opsterland
In de bovenstaande tekst is de ontwikkeling van het on-
derzoek naar de middeleeuwse veenontginningen in het 
kort geschetst. In vergelijking met West-Nederland zijn in 
Noord-Nederland maar weinig grootschalige onderzoeken 
uitgevoerd. Het merendeel van deze onderzoeken is vaak 
ten dele gericht op de gemeente Opsterland. Vandaar dat 
we in deze paragraaf het onderzoek naar de middeleeuwse 
veenontginningen in Noord-Nederland combineren met 
het meer specifiekere onderzoek in de gemeente Opster-
land. De onderzoeken die specifiek op Opsterland zijn ge-
richt worden uitgebreid behandeld; van de overige onder-
zoeken worden slechts de hoofdlijnen genoemd.     

leidde dit tot nieuwe theorievorming. Behalve op West-
Nederland richtte het onderzoek zich ook op de overige 
delen van Nederland en het buitenland. 

Onderzoek	vanuit	andere	hoek:	de	archeologie	
In 1978 startte het Assendelfter Polder Project (APP) van 
de Universiteit van Amsterdam. In dit langlopende regio-
nale project wilde men door multidisciplinair onderzoek 
zicht krijgen op de nederzettingsgeschiedenis in het veen-
gebied bij Assendelft. Tussen 1983 en 1988 voerde men 
zelfs onderzoek uit in het gehele Oer-IJ-estuarium. Men 
trachtte de nederzettingsontwikkeling en de veranderin-
gen in het natuurlijk milieu vanaf de bronstijd te recon-
strueren. Behalve de fysisch-geografische en ecologische 
invalshoeken had het project ook een sterk antropologi-
sche onderzoeksoriëntatie.35 Binnen dit multidisciplinaire 
project was veel aandacht voor het vraagstuk van de mid-
deleeuwse veenontginningen. Het beeld dat De Cock in 
de jaren ‘50 had geschetst kon daarbij worden bevestigd 
en aangescherpt. Nieuw was de theorievorming omtrent 
het motief en de organisatie van de kolonisatie. De veen-
gebieden in West-Friesland zouden onder invloed van de 
populatiedruk op de strandwallen van Kennemerland in 
ontginning zijn genomen. Een klimaatbepaalde verdroging 
zou tot zandverstuivingen in de kuststreek hebben geleid. 
Het veen zou droger zijn geworden en  dit vergemakke-
lijkte een ontginning. Voor het eerst werd ook uitgebreid 
stilgestaan bij de vraag wie de kolonisatie en ontginning 
van het gebied zou hebben georganiseerd. Hierbij dacht 
men aan de lokale elite: iedere ontginningsgroep zou zijn 
geleid door deze lokale leiders. Deze leiders zouden op hun 
beurt weer onder het gezag staan van koningen welke het 
wildernisregaal in handen hadden.36

In 1988 volgde een tweede grootschalig onderzoek in 
Noord-Holland. De archeoloog Bos, gespecialiseerd in de 
middeleeuwen, deed onderzoek naar de nederzettingsge-
schiedenis van Waterland ten noorden van Amsterdam. Op 
basis van een grootschalige systematische archeologische 
veldkartering  werden meer dan duizend oude huisplaat-
sen gevonden. Hoewel minder interdisciplinair was het 
onderzoek sterk geënt op dat van Besteman en Guiran in 
Assendelft. Anders dan zijn voorgangers had Bos ook oog 
voor de late middeleeuwen. Belangrijk was zijn hypothese 
dat de secundaire of tertiaire opschuiving van nederzet-
tingen in Waterland gebaseerd zou zijn op economische 
veranderingen. Zo suggereerde hij dat in de late 13e en 14e 
eeuw de bewoning opschoof in de richting van belangrijke 
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periode na de kolonisatie van het gebied. Gebaseerd op 
het ‘cope-onderzoek’ van Van der Linden gaat Halbertsma 
in op verkavelingspatronen in het lage midden van Fries-
land.42 Zo herkende hij in de lager gelegen veengebieden 
in Bornego een regelmatig verkavelingspatroon. In het kort 
beschreef Halbertsma het volgende: ‘De veengebieden 
werden volgens een van te voren vastgesteld patroon in 
cultuur gebracht. Tussen opzettelijk gegraven afwaterings-
sloten verrezen op regelmatige afstand hoeven. De breedte 
van het land van iedere kolonisatiehoeve bezat een vaste 
maat, de lengte was niet vastgesteld en kon zolang als 
het achterland dit toeliet worden vergroot. Naarmate de 
ontginning vorderde kreeg men met problemen in de wa-
terhuishouding te maken. Zodoende werden op dezelfde 
kavel verder het achterland in nieuwe hoeven gebouwd. 
Gehele dorpen konden op deze manier opschuiven. Kerk 
en kerkhof bleven vaak achter, pas wanneer de kerk aan 
vernieuwing toe was werd deze herbouwd in het gelid der 
nieuwe hoeven. Kerk, kerkhof en de pastoriehoeve schoven 
in het gunstige geval langs dezelfde lijnen op’. Verder wijst 
Halbertsma op een overslibde nederzetting net ten westen 
van Opsterland die ons in contact brengt met de karolingi-
sche tijd.43 Helaas geeft hij geen verdere dateringen voor 
het kolonisatieproces. De beschrijving die Halbertsma gaf, 
komt in hoofdlijnen nog goed overeen met tegenwoordige 
beschrijvingen over het verloop van de ontginning. Of de 
breedte van de kolonisatiehoeven inderdaad was  geba-
seerd op vaste maten is echter te betwijfelen. 

In dezelfde periode als bovengenoemde onderzoeken werd 
een start gemaakt met de ruilverkaveling Koningsdiep. Men 
groef dekzandkoppen af en het kleinschalige reliëf in land-
bouwgronden werd geëgaliseerd. Deze ingrepen hadden 
niet alleen gevolgen voor het landschap, maar tastten ook 
archeologische resten aan. Doordat de meeste ruilverka-
velingen in Friesland in de jaren ’60 werden uitgevoerd 
draaiden archeologische opgravingsinstellingen overuren. 
Opgravingen werden onder enorme tijdsdruk uitgevoerd 
en dat kwam de kwaliteit niet altijd ten goede. Soms werd 
men er te laat bij geroepen, waardoor de vondstplek al vol-
ledig verstoord was. In deze context voerde de provinciaal 
archeoloog Elzinga in de jaren ’60 enkele (kleine) opgra-
vingen uit in het onderzoeksgebied. Daarnaast deed hij 
verslag van vondstmeldingen van particulieren. Hieronder 
worden in het kort vondstmeldingen besproken die moge-
lijk betrekking hebben op de kolonisatie- en ontginningsge-
schiedenis van het onderzoeksgebied. 

Spahr van der Hoek, een voormalig medewerker bij de 
Fryske Akademy, was een van de eersten die historisch-geo-
grafisch onderzoek deden naar het Boven-Boornegebied.39 
In het eerder genoemde rapport uit 1961 ging hij ten dele 
in op de kolonisatie en ontginning van de gemeente Op-
sterland. Hierbij maakte hij gebruik van de morfogeneti-
sche methode. Het idee hiervan is dat bepaalde vormen 
ouder zijn dan andere en dat ze kunnen worden herkend 
aan hun specifieke fysisch-geografische ligging, aan hun 
ligging en functie binnen het cultuurlandschap als geheel, 
aan veld- of plaatsnamen, aan de historische context waar-
binnen ze tot stand zijn gekomen of aan hun specifieke ver-
melding in bepaalde historische bronnen.40 Op basis van 
het verkavelingspatroon op historische kaarten ging Spahr 
van der Hoek ervan uit dat nederzettingen van oudsher op 
de hogere ruggen waren gesticht. Volgens hem was de ver-
kaveling hier het bewijs voor. Deze was namelijk haaks op 
de hoofdrichting van een dekzandrug gericht. Zo zouden 
de langgerekte wegdorpen zijn ontstaan, vaak evenwijdig 
aan de rivier. Zijdalen van de Boorne en Drait of andere 
depressies in het landschap zorgden voor onderbrekingen 
in dergelijke huizenrijen. Door verschil in oriëntatie van 
de rechthoekige verkavelingsblokken zouden wigvormige 
‘restvelden’ zijn ontstaan, welke aanleiding gaven tot waai-
erverkaveling. Deze zogenaamde blokken met waaierver-
kaveling zouden later zijn ontgonnen dan de rechthoekige. 
Spahr van der Hoek had ook een interessante theorie over 
het motief van de kolonisatie in oostelijk Opsterland. Hij 
ging ervan uit dat het gebied langs het Koningsdiep in de 
middeleeuwen was gekoloniseerd. Door wateroverlast in 
het gebied van de benedenloop (het Lage Midden) zou 
men in twee verschillende migratiegolven richting de bo-
venloop zijn getrokken. De eerste tussen 1150 en 1250 
en de tweede ergens tussen 1350 en 1450. Tijdens deze 
migratie zouden gebieden zijn gekoloniseerd die tot dan 
toe nog niet in gebruik waren genomen; hiertoe behoor-
den de zogenaamde restvelden (waaierverkaveling). Hij 
ondersteunde zijn theorie met archeologische gegevens, 
dateringen van kerken, historische bronnen, toponymie en 
het verkavelingspatroon. Hoewel zijn visie op het ontgin-
nings- en kolonisatieproces inmiddels verouderd is, heeft 
Spahr van der Hoek een zeer interessant onderzoek achter-
gelaten dat ook nu nog zeer goed bruikbaar is.   

Historicus en archeoloog Halbertsma publiceerde in 
1962/1963 een artikel over de oudste geschiedenis van 
het Neder-Boornegebied.41 De studie was vooral gestoeld 
op historische bronnen die hoofdzakelijk dateerden uit de 
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de Friese geschiedenis. In zijn onderzoek maakte hij ge-
bruik van inzichten uit de geologie, archeologie, bodem-
kunde, historische geografie en regionale geschiedenis. 
Het doel van dit onderzoek was om een reconstructie te 
maken van de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van 
de Riperkrite. Hieronder viel het veengebied ten westen 
van de Boorne tussen Oldeboorn, Terwispel en Lange-
zwaag. Samen met enkele amateur-archeologen voerde 
Huisman al sinds 1963 veldonderzoek uit. Op basis van 
interviews lokaliseerde men plaatsen waar tijdens de ver-
vening scherven zijn gevonden. De scherven waren in de 
meeste gevallen een indicatie van zogenaamde huissteden 
in het veen, ook wel bekend als veenterpen. Tevens ana-
lyseerde men historisch luchtfoto’s. De in het veld geloka-
liseerde veenterpen konden in sommige gevallen op deze 
luchtfoto’s worden teruggevonden. Daarnaast werden op 
de luchtfoto’s nog eens tientallen ‘nieuwe’ veenterpen 
ontdekt. Op basis van veldnamen, luchtfoto’s, bodem- en 
geologische kaarten werd een reconstructie gemaakt van 
het natuurlijk landschap. Gebruikmakend van de geloka-
liseerde veenterpen, de reconstructie van het natuurlijk 
landschap, verlaten kerkhoven, het verkavelingspatroon 
en enkele historische bronnen beschreef de auteur het ko-
lonisatie- en ontginningsproces. De Riperkrite zou in de 12e 
en 13e eeuw een intensieve bewoning hebben gekend. Het 
merendeel van het aangetroffen materiaal kon gedateerd 
worden in de 12e en 13e eeuw. In ieder geval niet vóór de 
11e eeuw. Anders dan Spahr van der Hoek ging Huisman 
ervan uit dat men het gebied vanuit enkele veenstroom-
pjes in ontginning had genomen. Onder invloed van wa-
teroverlast schoven nederzettingen steeds verder op het 
achterliggende veen in. Sommige nederzettingen werden 
rond 1300 zelfs geheel verlaten.51 De gebruikte methoden, 
de archeologische veldkartering in combinatie met luchtfo-
to-analysen, bleken veel waardevolle informatie op te leve-
ren. Ondanks het verschil in fysisch-geografische omstan-
digheden lijkt het de moeite waard dergelijke methoden 
ook in oostelijk Opsterland te toetsen.

Het tweede artikel in It Beaken was een beschrijving van 
een archeologische opgraving in veenpolder De Deelen 
nabij Oldeboorn.52 De opgraving liep parallel aan het onder-
zoek van Huisman.  In overleg met laatstgenoemde selec-
teerden de archeologen Kramer en Bekkema een veenterp 
nabij Oldeboorn om deze archeologisch te onderzoeken. 
Dit onderzoek moest een nauwkeurige datering van een 
veenterp opleverenen daarnaast hoopte men de aard van 
de bewoning te kunnen vaststellen. De opgraving stond 

In de Opperbuurt te Wijnjewoude trof Elzinga in een net 
geëgaliseerd terrein enkele bakstenen aan die op keiste-
nen waren gelegd. Elzinga vermoedde dat het ging om 
een kleine middeleeuwse vestiging. Naast bakstenen vond 
hij aardewerk dat hij dateerde tussen de 11de en de 15de 
eeuw.44 In de jaren 1962 en 1963 deed Elzinga verslag van 
een opgraving ten westen van het oude kerkhof van het 
voormalige Wijnjeterp. Het ging om een nederzetting. El-
zinga trof onder andere drie boerderijplattegronden aan, 
waterputten, een spieker, greppels, leemopslagplaatsen 
en kogelpot-aardewerk. Op basis van het vondstmateriaal 
duidde hij het geheel als een 12e-eeuwse nederzetting. 
Elzinga vermoedde dat deze nederzetting verder doorliep 
richting het oosten.45 Een jaar later werd een proefon-
derzoek gedaan in het direct aangrenzende terrein. Met 
behulp van een proefsleuf werd een waterput blootgelegd. 
Het terrein was al zodanig verstoord dat behalve enkele 
kogelpotscherven geen andere sporen opgetekend konden 
worden.46 Uit het dorpsgebied van Siegerswoude zijn ook 
twee meldingen bekend. In 1961 bleek dat tijdens een eer-
dere verbouwing van een boerderij enkele gave kogelpot-
ten waren aangetroffen. Ze waren in een rij in de grond ge-
plaatst. Elzinga bezocht dit terrein in 1961; slechts enkele 
scherven waren nog bewaard gebleven.47 In Bakkeveen, 
net ten oosten van Duurswoude, was Elzinga betrokken bij 
de opgraving van een voormalig kloosterterrein. Hij vond 
hier sporen van bewoning van de 12e eeuw tot en met het 
midden van de 16e eeuw.48 

Op basis van onder andere Spahr van der Hoek heeft 
Bouwer in 1970 voor Zuidoost-Friesland het dekzandrug-
ontginningsmodel uitgewerkt. Rond de 11e en 12e eeuw 
zouden nederzettingen zijn gesticht op dekzandruggen, die 
parallel liepen aan de rivieren op het Fries-Drents plateau. 
Door de vorm van deze ruggen waren de nederzettingen 
langgerekt. Vanaf deze dekzandruggen werd het landschap 
ontgonnen en in gebruik genomen. Dit statische model 
is tegenwoordig verworpen, maar geeft een goed inzicht 
in de gedachtevorming in deze jaren. Zelfs tegenwoordig 
wordt dit model in beleidsstukken nog aangehaald.49  

Na de jaren ‘60 duurde het vele jaren voor er weer aan-
dacht kwam voor het kolonisatie- en ontginningsproces 
in Opsterland. In 1988 verschenen twee artikelen in het 
Friese tijdschrift It Beaken. De eerste was gericht op de oc-
cupatie van de Riperkrite, een ruilverkavelingsgebied waar 
ook het westelijke deel van Opsterland toe behoorde.50 De 
auteur, Kerst Huisman, was een journalist met interesse in 
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derrandontginningsmodel en het rivierontginningsmodel. 
Volgens De Langen was de grootschalige ontginning vanaf 
de kwelderwallen rond de 9e of 10e eeuw begonnen. De 
rivierontginningen in oostelijk Friesland plaatste hij in de 
11e tot de 12e eeuw. Het bewijs voor deze dateringen gaf 
De Langen onder andere door verouderde opgravingen 
opnieuw te interpreteren. Een van deze opgravingen was 
de reeds genoemde opgraving van Elzinga nabij het oude 
kerkhof te Wijnjeterp.56 In tegenstelling tot Elzinga wist De 
Langen twee 12de-eeuwse erven te onderscheiden (afb. 6). 
Hierop bevonden zich boerderijen van het Gasselte-type; 
later zijn beide boerderijen door nieuwe vervangen. Mede 
geleid door nieuwe inzichten gaf De Langen een uitgebrei-
de omschrijving van de opgraving. Het was hem niet dui-
delijk of deze 12de-eeuwse erven de oudste ontginningen 
waren. De mogelijkheid bestaat dat nog verder noordelijk 
boerderijen hebben gelegen uit de 11de eeuw. Opvallend 
was dat de oriëntatie van de boerderijplattegronden en 
sloten niet overeenkwam met de percelering weergegeven 
op de kadasterkaart uit 1832. Zelfs op de opgravingsplatte-
grond, dus binnen een periode van ongeveer honderd jaar, 
was een lichtte draaiing in de richting van de verkaveling te 
zien. De Langen veronderstelde dat een mogelijke herver-
kaveling heeft plaatsgevonden.57 In een later artikel kwam 
De Langen hier op terug. Hij gaf aan dat men tijdens de 
verplaatsing van de bewoning de inrichting van het dorps-
gebied niet alleen afstemde op het grootschalige reliëf van 
het mogelijk nog steeds met veen afgedekte zand, maar 
tevens op eveneens opschuivende naburige dorpen.58 
Helaas heeft men tijdens de opgraving weinig aandacht 
besteed aan hoe men ter plekke leefde. Er is dan ook niks 
bekend geworden over welke gewassen men teelde of 
welk vee werd gehouden. Desondanks blijft het de enige 
opgraving in het onderzoeksgebied die harde feiten ver-
schaft over het kolonisatie- en ontginningsproces. 

Buiten Opsterland voerde Ligtendag in 1995 een onder-
zoek uit ten oosten van de stad Groningen. De dissertatie 
was vooral gebaseerd op het traditionele onderzoek naar 
de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis. Ligtendag was 
vernieuwend doordat hij gebruik maakte van plaatsnamen 
die voorkwamen in goederenlijsten van onder meer de 
Abdij Fulda en excerpten van schenkingsoorden. Door de 
chronologie en spreiding van deze plaatsnamen te analy-
seren bepaalde hij het begintijdstip van de kolonisatie rond 
het begin van de 10e eeuw.59

onder leiding van de archeologische afdeling van het Fries 
Museum en werd in samenwerking met het Archeologisch 
Werkverband van de Fryske Akademy in 1986 uitgevoerd. 
Tijdens de opgraving werden onder andere duizenden 
scherven, een waterput en een rechthoekige structuur ge-
vonden. Op basis van scherfmateriaal bepaalde men dat 
de terp werd bewoond in de 12e en 13e eeuw. Op basis van 
voortschrijdende inzichten is dit later door Bekkema bijge-
steld tot de 10e tot en met de 12e eeuw.53 Het werd niet 
duidelijk welke constructie de ophoging bevatte. Men trof 
namelijk geen paalgaten aan. De auteurs opperden de mo-
gelijkheid dat de dakconstructie gerust had op zijwanden 
van plaggen.54 Ook de aard van de bewoning bleef ondui-
delijk:  de auteurs sloten zowel permanente als seizoens-
bewoning niet uit. Doordat de opgraving zich beperkte tot 
slechts een enkele veenterp waren de onderzoeksresulta-
ten gering. Het onderzoek leverde dan ook weinig nieuwe 
informatie wat betreft het kolonisatie- en ontginningspro-
ces. 

Vrij snel na het onderzoek in de Riperkrite publiceerde De 
Langen zijn dissertatie over de economische ontwikkelin-
gen in Oostergo tijdens de vroege en volle middeleeuwen.55 
Vooral de eerste twee hoofdstukken zijn hier van belang. 
Hij beschrijft het landschap, de kolonisatie en de ontgin-
ning van de veengebieden van Oostergo in de vroege en 
volle middeleeuwen. Vervolgens  introduceert hij het kwel-

Afb. 6. Opgravingsplattegrond van de opgraving in Wijnjeterp. 
Boerderij I en II zijn het eerst gebouwd. Boerderij III en IV zijn opvol-
gers van deze boerderijen. De grijze sloten zijn jonger dan de witte 
die linksboven op de opgravingsplattegrond zijn aangegeven (bron: 
De Langen 2011).
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Enkele kerken kunnen in deze periode worden gedateerd 
en tot op de dag van vandaag zijn deze nog centraal gele-
gen in de nederzettingsassen.62 Om de complexiteit van het 
kolonisatie- en ontginningsproces te benadrukken worden 
hieronder enkele vragen gesteld.  

Politieke,	sociale	en	economische	drijfveren	voor	de	
kolonisatie
Wat waren de drijfveren om de veengebieden te koloni-
seren? Vaak wordt overbevolking van de kleizone als oor-
zaak genoemd, maar was dit daadwerkelijk het geval? Wie 
waren de initiatiefnemers van de ontginningen (boerenge-
meenschappen, lokale elite of kerkelijke machthebbers)? 
Kwamen hierbij politieke en/of economische factoren om 
de hoek kijken? Vragen over latere fasen in de ontginning: 
hadden de kolonisten nog relaties met hun gebied van her-
komst? Bestonden bijvoorbeeld banden met adellijke fami-
lies of waren er kerkelijk relaties? Wie nam het initiatief tot 
kerkbouw? Aan wie moesten de kolonisten verantwoor-
ding afleggen en was sprake van een bepaalde maatschap-
pelijke orde? Waren de kolonisten belastingplichtig? 

Organisatie	van	de	kolonisatie	en	ontginning
Hoe organiseerde men de grootschalige kolonisaties en 
bijbehorende ontginningen van het veen? Met behulp van 
welke methoden en materialen maakte men het veen ge-
schikt voor kolonisatie? Deed ieder dit voor zich of werkte 
men in groepen? Met andere woorden: met welke sociale 
eenheden hebben we te maken? Hoe groot waren deze 
eerste kolonisaties? Hoe was de infrastructuur en had men 
toegang tot een markt (import aardewerk)? Hoe voorza-
gen de kolonisten in hun eigen levensonderhoud? Werkten 
kolonisten tijdens de voortgang van een ontginning samen 
of alleen? Is dit terug te zien in verkavelingen? Waarom 
verplaatste men zijn nederzetting vaak verderop het ach-
terland in? Hoe gebeurde dit? Had iedere boer zijn eigen 
kavel dat liep van het Koningsdiep tot aan de veenschei-
ding? En zo ja, zijn hier vaste maten in te herkennen?

Veranderingen	in	het	natuurlijke	landschap
Hoe zag het landschap er destijds uit en wat was de in-
vloed van de kolonisatie en ontginning op dit landschap? 
Hoe reageerde de mens op eventuele veranderingen in dit 
landschap? Hoe was het bedrijf opgebouwd? Welke ge-
wassen produceerde men; waren ze gericht op akkerbouw 
of veeteelt? Ontstond er een duurzaam landschap en tot 
slot: hoe flexibel was men ten opzichte van dit landschap?

In 2004 voerde de amateur-historicus Post een onder-
zoek uit naar de kolonisatie van de Friese Wouden.60 Hij 
gebruikte veel verschillende methoden om zo het koloni-
satieproces te doorgronden. Zo kwam Post tot de conclu-
sie dat groepen kolonisten hun verkaveling afstemden op 
natuurlijke rooipunten. Later gebruikte men kunstmatige 
punten zoals kerktorens. Voor elk dorp heeft de auteur 
deze punten aangegeven. Post dateerde de verschillen-
de vestigingen door deze tegen elkaar af te zetten. Hier-
bij maakte hij gebruik van de dateringen van sarcofagen, 
muntschatten, kerkklokken, metselverbanden, kerken en 
het ontginningstype dat hij afleidde uit de verkaveling. 
Juist deze excentrieke onderzoeksmethoden leidden soms 
tot een nieuwe kijk op het ontginningsproces. Daarnaast 
heeft Post door zijn jarenlange betrokkenheid bij de streek 
informatie over Opsterland weten te verzamelen die niet 
in wetenschappelijke publicaties terug te vinden is. Het 
gaat hier veelal om persoonlijke mededelingen van derden 
(vondsten van aardewerk e.d.) of archiefstukken. Deze me-
dedelingen kunnen in het onderzoek van grote waarde zijn.

Slofstra maakte onderscheid tussen drie verschillende 
fasen in de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis van 
Zuidoost-Friesland.61 Tijdens de eerste fase zo rond het 
begin van de 10de eeuw zijn initiatieven genomen om het 
veengebied te koloniseren. De geleidelijke transformatie 
van de wildernis (ontginning) naar het eerste kolonisatie-
landschap tussen de tweede helft van de 10de eeuw en 
het midden van de 12de eeuw kan gezien worden als een 
tweede fase. In deze fase vinden de eerste opschuivingen 
van nederzettingen plaats. In de derde en laatste fase, grof-
weg na het midden van de 12de eeuw, zijn de nederzettin-
gen vanuit de rivierdalen opgeschoven naar hoger gelegen 
delen. Kenmerkend hierbij is het proces van dorpsvorming 
dat zijn beslag lijkt te hebben in de 13de eeuw.

Kijken we naar het Koningsdiep dan moeten we de peri-
ode van de kolonisatie opdelen in verschillende fasen. Op 
basis van de opgraving nabij Oosterboorn komt de 10e 
eeuw in zicht. Stroomopwaarts ter hoogte van Wijnjeterp 
is bij de opgraving van Elzinga geen materiaal aangetrof-
fen dat ouder is dan de 12e eeuw. De transformatie van de 
wildernis in een cultuurlandschap en de opschuiving van 
de dorpen het achterland in heeft benedenstrooms waar-
schijnlijk eerder plaatsgevonden dan stroomopwaarts. In 
het oostelijke deel van Opsterland lijkt de opschuiving van 
de nederzettingen en daarmee de grootschalige ontginning 
van het landschap in de 13e eeuw zijn eindpunt te hebben. 
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van Bornego’. Op basis van deze oorkonde en twee stuk-
ken uit 1418 en 1425 kwam Halbertsma tot de conclusie 
dat ‘Superhaudmar’ vereenzelvigd mag worden met de 
grietenij Opsterland. In het oud-Fries betekent Opsterland 
namelijk ‘Upsateraland’. Met ‘Haudmare’ is dan de Boorne 
bedoeld als ‘hoofdstroom’; Opsterland is aan de ‘boven-
loop’ van deze stroom gelegen. Volgens Halbertsma wilde 
men met de grietenij Utingeradeel een tegenstelling met 
de naam Opsterland uitdrukken. In 1450 werd Uteringa-
deel namelijk geschreven als ‘Wytendengheradele’ waar-
bij ‘utende’ gezien kan worden als neerwaarts. In stukken 
uit 1386 en 1400 kwam tevens de naam ‘Bornevrede’ naar 
voren. Volgens Halbertsma behoorden de grietenijen Utin-
geradeel, Haskerland en Engwirden hiertoe. Tot het voor-
malige wereldlijke district Bornego behoorden volgens 
hem de grietenijen Opsterland, Haskerland, Utingeradeel, 
Engwirden en Schoterland. Het bewijs hiervoor verkreeg 
hij uit een twist tussen de bisschop van Utrecht en de com-
mandeur van het Huis der Duitse Orde te Nes. Vanwege 
enkele onduidelijkheden liet de eerstgenoemde in 1315 
een lijst opstellen met alle dochterkapellen die vanuit de 
St. Pancras kerk te Oldeboorn waren gesticht.65 Door de 
kapellen op een kaart te plotten bleek dat de parochies 
precies binnen de grenzen van de vijf grietenijen vielen. 
Halbertsma toonde aan de hand van een uit 1276 date-
rend boeteregister aan dat er sprake was van een ‘Boor-
ne-dekenaat’. Het Boornedekenaat maakt op dat moment 
namelijk geen deel meer uit van het dekenaat Oostergo. ‘… 
tha Prelaten fan Astergha and fan Westerghe, Borndegha 
and Waghenbreghe…’ 66 Daarnaast traceerde Halbertsma 
verschillende pastoors die vanaf 1338 deken waren over 
Bornego.67      

Na Halbertsma en Van der Molen heeft niemand meer 
diepgaand onderzoek verricht naar de middeleeuwse ge-
schiedenis van Opsterland. Alleen in standaardwerken 
werd zijdelings aandacht aan het gebied geschonken. 
Ook de agrarische geschiedenis heeft in Opsterland maar 
weinig belangstelling genoten. Het eerder genoemde on-
derzoek van Spahr van der Hoek is het enige onderzoek in 
dit gebied dat ten dele onder deze noemer valt.68 

Kijken we net over de grens dan zijn er twee werken die 
in dit kader interessant zijn. Het gaat om de werken van 
Elerie en Bouwer. Bouwer hebben we reeds behandeld 
in het historiografisch overzicht in paragraaf 3. Zijn on-

2.4	Het	onderzoek	naar	de	landschapsdynamiek	
in de 13e tot de 17e	eeuw	in	oostelijk	Opsterland

De dynamische relatie tussen mens en landschap wordt in 
deze studie gezien als de derde fase van de middeleeuwse 
landschapsgeschiedenis in oostelijk Opsterland. Het gaat 
hier dus hoofdzakelijk om processen die pas na de ont-
ginning plaatsvinden. Voor deze periode kan wel gebruik 
worden gemaakt van geschreven bronnen. De meeste in-
formatie over Opsterland is dan ook afkomstig uit de hoek 
van de historici. Desondanks is ook deze informatie zeer 
gering. 

Van der Molen was een van de eerste onderzoekers die 
ruimschoots aandacht heeft besteed aan Opsterland in 
de late middeleeuwen. Hij was een journalist met grote 
interesse in de Friese geschiedenis: met name in die van 
zijn geboortestreek Opsterland. In 1958 gaf hij een boek 
uit over de historie van Opsterland. Het was erg ruim op-
gezet en schetste een chronologisch beeld van landschap 
en samenleving in Opsterland vanaf de 13de tot en met de 
18de eeuw. Van der Molen had een sterk historische inslag 
en ontdekte enkele waardevolle historische bronnen. De 
belangrijkste hiervan is een oorkonde uit 1313 (of 1343) 
waarop later in dit overzicht wordt teruggekomen. Hoewel 
Van der Molen rijkelijk gebruik maakte van historische 
bronnen, interpreteerde hij deze op geheel eigen wijze. 
Hierdoor neigt zijn publicatie meer naar een publieksboek 
dan naar een wetenschappelijk onderbouwde studie. Dit 
neemt niet wege dat zijn grote bronnenkennis van de 17e-
eeuw heeft geleid tot gedegen beschrijvingen van het land-
schap uit deze periode. Op basis van deze bronnen maar 
ook van toponiemen wist hij de grondgebruikstypen als 
hooilanden, bouwlanden, heidevelden en weilanden zeer 
nauwkeurig in dit landschap te plaatsen.63 

Halbertsma was de eerste die in 1962/1963 op basis van 
oorkonden en archiefonderzoek de geschiedenis van het 
Neder-Boornegebied duidelijk in kaart bracht.64 Hij opper-
de dat het van oorsprong de Boorne was die haar naam 
heeft gegeven aan een groot gebied dat ook wel bekend 
is als het wereldlijke district Bornego. Volgens Halbertsma 
vormde een oorkonde uit 1313 (of 1343) - die Van der 
Molen enkele jaren eerder had aangetroffen in het archief - 
het bewijs hiervoor. Het stuk rept over een bestuursdistrict 
‘Superhaudmar’ geheten, welks tegenwoordigers, die zich 
‘stallingi’ noemen: ‘… bij ontstentenis van een eigen zegel 
gebruik hebben mogen maken van een zegel der rechters 
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voor Opsterland de 17e en 18e- eeuwse proclamatieboeken 
in hun volledigheid heeft getranscribeerd. In deze procla-
matieboeken staan proclamaties ofwel grondverkopingen. 
Naast de vertaling van de proclamatieboeken heeft Post 
ook de eind 16e- en 17e- eeuwse weesboeken voor Opster-
land vertaald. De koppeling van deze gegevens met de flo-
reen- en stemkohieren is voor Opsterland zeer interessant.   

Ook dit stuk over de stand van het onderzoek eindigt met 
een aantal vragen. In eerste instantie zijn ze gericht op het 
middeleeuwse Bornego en Opsterland. Hoe was het we-
reldlijke district Bornego opgebouwd? En waarom behoren 
de eerder genoemde vijf gemeenten (volgens Halbertsma) 
tot Bornego? Hetzelfde geldt voor het geestelijke gezag: 
maakte het dekenaat ‘Borndhega’ eerst onderdeel uit van 
Oostergo? Wanneer en waarom werd het een eigen deke-
naat? Geven deze onderverdelingen een doorkijk naar de 
periode van de ontginningen of stammen deze verdelingen 
al uit eerdere perioden? Als we ons richten op het econo-
misch en agrarisch stelsel in oostelijk Opsterland worden 
heel andere vragen gesteld. Hoe waren de natuurlijke 
omstandigheden in deze periode? Was al het veen inmid-
dels verdwenen? Waar lagen de rijkere en waar de armere 
gronden? Waren de bedrijven in dit gebied nu vooral ge-
richt opveeteelt of ook op akkerbouw? Op welke bodems 
zijn de akker-, hooi- en weilanden gelegen? Wat produ-
ceerde men? Was men zelfvoorzienend of commercieel in-
gesteld? Hoe waren de verhoudingen tussen akker-, wei-, 
hooiland en heide? Hoe waren de verhoudingen tussen 
koeien, paarden en schapen? En hoe waren de bezitsver-
houdingen: was de boer nog eigenaar van zijn eigen land? 
Had iedere boer zijn eigen kavel dat liep van het Konings-
diep tot aan de veenscheiding, en zo ja, stamt deze on-
derverdeling al uit de periode van de ontginning? Kunnen 
al deze verhoudingen nog verder terug in de tijd worden 
gereconstrueerd? Ten slotte is het van belang de vraag te 
beantwoorden waarom de nederzettingen zo rond de 13e 
eeuw niet meer opschoven. Liggen veranderingen in het 
natuurlijk landschap hieraan ten grondslag of juist ontwik-
kelingen in het economisch- en/ of agrarisch stelsel?

derzoek was sterk gestoeld op 17e-, 18e- en 19e- eeuwse 
bronnen. Hij hanteerde de methode van de bezitsrecon-
structie en kon hierdoor de samenhang tussen het natuur-
lijke landschap, het hierop geënte cultuurlandschap en 
de agrarische bedrijfsvoering aantonen. Vooral zijn land-
schappelijke beschrijving van het 17e-eeuwse cultuurland-
schap is van belang. Het deel over het 17e- eeuwse Stelling-
werfse landschap is namelijk goed vergelijkbaar met dat 
van Opsterland. In hoofdlijnen kwam Bouwer tot de vol-
gende dwarsdoorsnede van het landschap: hooiland, wei-
land, heideveld of meente, hakhout/heide, akkers, erven, 
akkers, weiland, heide/hooiland of hoogveen. 

Elerie deed onderzoek naar het veenontginnings- en es-
gehuchten landschap in Zuidwest-Drenthe. Hij maakte ge-
bruik van 17e-eeuwse grondschattingsarchieven en talrijke 
17e- tot en met 19e-eeuwse seriële bronnen. Elerie onder-
zocht met behulp van deze bronnen het historisch-agrari-
sche stelsel alsmede het historisch-ecologische landschap. 
Uiteindelijk bleek dat er in de loop van de eeuwen een 
sterke dynamiek is geweest tussen mens en milieu. Hoewel 
in Opsterland niet gebruik kan worden gemaakt van dezelf-
de bronnen is vooral de door hem gehanteerde methodiek 
interessant. Daarnaast kunnen in deze studie vergelijkin-
gen worden getrokken met dit fysisch vergelijkbare gebied.  

Als laatste dient de bezitsreconstructie te worden belicht. 
Deze is door Obe Postma geïntroduceerd en later uitge-
werkt door Mol en Noomen.69 In hoofdstuk 1 is deze me-
thodiek al toegelicht. Voor Opsterland heeft onderzoeker 
Post samen met Bokkinga belangrijk voorwerk verricht. Zij 
gaven een samenvatting van de stem- en floreenkohieren 
voor Opsterland. In totaal zijn deze kohieren 22 maal opge-
maakt voor Opsterland. Elke keer maakten de auteurs een 
rondgang door de Opsterlandse dorpen. Uiteindelijk resul-
teerde dit in een publicatie waarin de ligging der stemge-
rechtigde boerderijen tussen 1640 – 1858 werd bepaald.70 
Mede op basis van dit werk heeft men deze gegevens uit-
eindelijk kunnen koppelen aan het HISGIS model waarin 
de stem- en floreenkohieren digitaal geraadpleegd kunnen 
worden. Daarnaast heeft Van Heijningen samen met Post 
in 2008 een genealogisch werk uitgegeven waarin het re-
lationele verband wordt weergegeven tussen een aantal 
personen levend in de periode tussen 1475 en 1675 in 
de grietenij Opsterland. Gehele familieverbanden zijn ge-
schetst, ook voor dorpen in oostelijk Opsterland.71 In 2010 
is dit werk zelfs nog aangevuld met een nieuwe publica-
tie.72 Deze publicaties waren mede mogelijk doordat Post 





3. Reconstructie van het natuurlijke landschap van 
oostelijk Opsterland tijdens de vroege 
middeleeuwen (ca. 900-1000 na. Chr.)



38

ket opgegaan in lucht. Hiermee zijn ook de gegevens over 
dit landschap verloren gegaan. En juist het uiterlijk van dit 
voormalige veenlandschap is interessant. 

In welk woest landschap vestigde men zich toen oostelijk 
Opsterland ten tijde van de middeleeuwen gekoloniseerd 
werd? Lagen in het beekdal uitgestrekte zegge-, riet- en 
broekbosmoerassen? Waren de net wat hoger gelegen 
dekzandruggen op het keileemplateau ook volledig over-
groeid door hoogveen? En wat te denken van de dek-
zandkoppen langs het beekdal? Waren ook deze ruggen 
bedekt met veen of waren dit juist beboste bakens in het 
weidse landschap? In dit hoofdstuk wordt getracht het 
natuurlijke landschap van oostelijk Opsterland omstreeks 
900 na Christus zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren. 
Allereerst wordt de geologische opbouw en de bodemge-
steldheid van het pleistocene oppervlak in oostelijk Op-
sterland behandeld. Hierna volgt een reconstructie van de 
voormalige laterale veenuitbreiding rond 900 na Christus. 
Vervolgens komt de natuurlijke afwatering aan bod en als 
laatste de stratigrafische opbouw van het veenpakket en 
de natuurlijke vegetatie van dit veenpakket omstreeks 900 
na Christus. 

3.2	De	geologische	opbouw	en	bodemgesteldheid	
van	het	pleistocene	oppervlak	in	oostelijk	Opster-
land

Inleiding

De basis van het huidige landschap in oostelijk Opsterland 
is gelegd tijdens de laatste twee ijstijden: de Saale-ijstijd 
(370.000 - 130.000 jaar geleden) en de Weichsel-ijstijd 
(115.000 – 10.000 jaar geleden). De Saale-ijstijd wordt in 
de moderne kwartairgeologie ook wel aangeduid met de 

3.1 Inleiding

Hoewel de relicten van de vervening nog ruimschoots aan-
wezig zijn in de gemeente Opsterland is het niet onmid-
dellijk voorstelbaar dat het zandlandschap van oostelijk 
Opsterland in de vroege middeleeuwen goeddeels bedekt 
is geweest met uitgestrekte, kale veenmoerassen. Sinds de 
mens dit ongerepte landschap in ontginning nam, heeft 
het een gedaanteverwisseling ondergaan. Vooral door 
ontwatering zijn grote delen van het voormalige veenpak-

3. Reconstructie van het natuurlijke landschap 
van oostelijk Opsterland tijdens de vroege middel-    
eeuwen (ca. 900-1000 na. Chr.)

Afb. 7. Het midden- en laat pleistoceen. De nummers 10 tot en 
met 6 staan voor het Saalien Complex Stage. Blauw geeft koudere 
perioden weer en de oranje blokken staan voor warmere (bron: De 
Mulder 2003, 194). 
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de verouderde indeling van Zagwijn en Van Staalduinen uit 
1975 werd de Formatie van Drachten nog gerekend tot de 
Formatie van Eindhoven (Eh3).76 Ook in de nieuwe indeling 
wordt onderscheid gemaakt tussen De Formatie van Peelo 
(Pe7 en Pe8) en de Formatie van Drachten. De Formatie is 
opgedeeld in het Laagpakket van Nieuwolda en bestaat uit 
potklei (Pe8). De overige afzettingen van de formatie zijn 
ongedifferentieerd opgenomen in de Formatie van Peelo 
(Pe7).77 Op de geologische kaart Heerenveen 11 Oost en 11 
West is te zien dat ten noorden van Allardsoog en Friesche-
palen deze zanden vrij dicht onder de oppervlakte liggen. 
Ze worden slechts afgedekt door een dun laagje dekzand 
(bijlage 2). In het onderzoeksgebied zelf zijn er ten noor-
den van Siegerswoude enkele kleine gebieden waar deze 
Formatie van Drachten tot net onder de oppervlakte reikt. 
Met uitzondering van deze gebieden is de Formatie in het 
overige deel van het onderzoeksgebied bedekt met een 
dikke laag keileem en dekzand. Dit blijkt uit de geologische 
dwarsdoorsnede van het onderzoeksgebied (afb. 2). 

Het Saalien-complex eindigt met een zeer koude periode 
(MIS 6). Het onderzoeksgebied werd overreden door een 
dik pakket landijs. Onder het enorme gewicht van deze 
ijskap werden zand, leem en meegevoerde zwerfkeien 
verkneed en vermalen tot een stugge en stenenrijke laag 
‘keileem’ of ‘grondmorene’. In Noord-Nederland vormde 
deze keileemlaag de basis voor een zeer uitgestrekt en 
min of meer vlakliggend plateau, beter bekend als het 
Fries-Drents (keileem)Plateau. Deze keileemlaag valt in de 
nieuwe lithologische indeling van TNO onder de Formatie 
van Drenthe, meer specifiek het Laagpakket van Gieten. In 
de oudere indeling van Zagwijn en Van Staalduinen valt de 

Engelse term ‘Saalien Complex Stage’, hier in het vervolg 
het ‘Saalien-complex’ genoemd.73 Het saalien was name-
lijk niet een langdurige koude periode, maar kende relatief 
warmere (interstadialen) en koudere perioden (stadialen). 
Deze perioden zijn met belang van onderzoek naar de 
zuurstofisotopen 18O en 16O vastgesteld. De variaties in de 
verhouding tussen 18O en 16O wijzen namelijk op verande-
ringen in het klimaat. Deze verhoudingen kunnen door on-
derzoek naar ijskernen worden bepaald. Op die manier kan 
men zelfs koude en warme perioden onderscheiden die 
miljoenen jaren geleden optraden. Deze koude en warme 
perioden zijn onderverdeeld in Marine Isotope Stages 
(MIS). De even getallen in deze onderverdeling wijzen op 
koude perioden, de oneven getalen wijzen op warmere pe-
rioden (afb. 7). Het Saalien-complex omvat MIS 10 t/m 6 en 
het weichselien MIS 5 t/m 2. 

De geologische opbouw

Afzettingen	uit	de	Saale-IJstijd	

De schaarse pollengegevens die van perioden MIS 10 t/m 
7 in ons land zijn verzameld, wijzen op een spaarzame ve-
getatie van grassen en zeggen met hier en daar berken- en 
dennenbomen.74 In de onbegroeide delen van het land-
schap werden vooral in de stadialen eolische afzettingen 
gevormd. Het onderzoeksgebied raakte in deze periode 
bedekt met matig fijne tot matig grove zanden.75 Deze 
kalkarme zanden behoren volgens de nieuwe lithologische 
indeling van TNO (Nederlands Instituut voor Toegepaste 
Geowetenschappen) tot de Formatie van Drachten. De For-
matie van Drachten valt onder de Formatie van Boxtel. In 

Afb. 8. In deze dwarsdoorsnede is te zien dat de Formatie van Peelo (Pe7) bedekt is door de Formatie van Drachten (Eh). Hierboven ligt een 
dik pakket keileem en dekzand. Het dal van het Koningsdiep is ter hoogte van Wijnjeterp ongeveer 12,5 meter diep ook het dal van de Drait 
(links van het Koningsdiep) is te zien. Het reliëf in het landschap is grotendeels gevormd door keileemafzettingen (Dr6), het microreliëf is 
gevormd door dekzandafzettingen (Tw3). Bron: Geologische Kaart van Nederland, Heerenveen 11 Oost
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zo’n 12,5 meter diep en bovenstrooms bij Allardsoog zo’n 
7,5 meter (afb 8).79 

In de Weichsel-IJstijd bereikte het landijs Nederland niet. 
Tijdens de warmere en neerslagrijke perioden vond er 
sterke erosie plaats van de hoger liggende (keileem)pla-
teau’s. Het vrijkomende sediment vulde het diepe smelt-
waterdal van het Koningsdiep op. In koudere perioden 
was de ondergrond permanent bevroren (permafrost), 
waardoor afstromend water zich juist verspreidde over 
een brede stroomvlakte. Daarom is het huidige dal van het 
Koningsdiep zo breed. Het sediment waarmee het beek-
dal werd opgevuld was een mengsel van vooral zand maar 
ook grind en soms leem-, veen- en gyttja-laagjes.80 Deze 
fluvioperiglaciale afzetting valt in de oude lithologische in-
deling onder de Formatie van Twente (Tw4). In de huidige 
indeling wordt de afzetting onder de Formatie van Boxtel 
geschaard.81 De laatste fase van het weichselien was niet 
alleen koud, maar ook droog. De aanwezige vegetatie kon 
zich niet handhaven, waardoor het landschap veranderde 
in een poolwoestijn. Poolwinden kregen vat op het veelal 
kale landschap en verplaatsten lokaal grote hoeveelheden 
zand. Onder meer het onderzoeksgebied werd bedekt met 
een deken van dit matig fijne dekzand.  Op sommige plek-
ken leidde dit tot nivellering van het oorspronkelijke kei-
leemreliëf, terwijl het dekzand op andere plaatsen dit reliëf 
accentueerde. Dergelijke omstandigheden hebben zich in 
het Weichselien vaker voorgedaan. Op deze manier zijn 

keileemlaag tevens onder de Formatie van Drenthe. Het 
Laagpakket van Gieten correspondeert in deze indeling 
met ‘Dr6’.78 Zowel deze keileemlaag als het later afgezette 
dekzand vormen de basis voor het uiterlijk van het huidige 
landschap. Doordat het landijs in verschillende richtingen 
over het Fries-Drents Plateau is geschoven ontstonden kei-
leemruggen die noordoost-zuidwest of noordnoordwest-
zuidzuidoost gericht waren (afb. 9). De keileemlaag die 
oorspronkelijk vlakdekkend was afgezet komt niet overal 
meer voor in het onderzoeksgebied. Toch is een groot deel 
van het onderzoeksgebied nog bedekt met een keileem-
laag die in dikte varieert van 0-6 meter (afb. 8). Op som-
mige plekken ligt de keileemlaag zelfs vrijwel aan de op-
pervlakte.  

Afzettingen	uit	de	Weichsel-ijstijd		
De Weichsel-ijstijd wordt gezien als een glaciaal, een lang-
durige koude periode (MIS 5 t/m 2). In het weichselien zijn 
koudere perioden (stadialen) en relatief warmere perioden 
(interstadialen) te onderscheiden. Het tijdvak is onderver-
deeld in het vroeg-, midden- en laat-weichselien (afb. 7). 
Voorafgaand aan de Weichsel-ijstijd steeg de temperatuur; 
deze relatief warme periode staat bekend als het eemien. 
In dit interglaciaal, zo’n 130.000 - 115.000 jaar geleden, 
smolt de ijskap. Op de hooggelegen keileemplateau’s 
vond door wind en water erosie plaats en door watere-
rosie werden diepe smeltwaterdalen uitgesleten. Tussen 
Hemrik en Beetsterzwaag was het dal van het Koningsdiep 

Afb. 9. Deze hoogtekaart van het Fries-Drents keileemplateau toont de keileemruggen die noordoost-zuidwest of noordnoordwest-zuidzui-
doost gericht waren. In het groen of geel zijn de beekdalen te zien die zich in het keileemplateau hebben ingesneden (bron: Rijkswaterstaat, 
Actueel Hoogtebesstand van Nederland
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zo’n veertig meter lager dan tegenwoordig. Een ander 
gevolg was dat het grondwater ook veel lager stond. Dit 
veranderde in het holoceen, de periode die volgt op het 
weichselien (afb. 10). Het holoceen wordt gezien als een 
interglaciaal (MIS 1); een relatief warme periode tussen 
glacialen in. Er heerste een vochtig gematigd klimaat. IJs-
kappen smolten, waardoor de zeespiegel in de loop van 
het holoceen snel steeg. De zee rukte steeds verder op 
in de bekkens van het Boornedal, hierdoor verslechterde 
de afwatering van de beekdalen in het onderzoeksgebied. 
Beide factoren leidden tot een hoge nettoproductie van or-
ganische stof. In de flanken van de Boornebekkens ontwik-
kelde zich een kustveenmoeras dat zich na verloop van tijd 
steeds verder landinwaarts uitbreide.84 

De afwatering uit de beekdalen van het onderzoeksgebied 
verslechterde niet alleen door een stijgende zeespiegel. 
Aan het einde van de allerød periode en in de late-dryas 
heersten er nog koude omstandigheden. Door erosie lagen 
grote hoeveelheden zand ten westen van het onderzoeks-
gebied opgeslagen in de benedenlopen van het Konings-
diep, de Drait en de Ee. Onder invloed van west- tot zuid-
westelijke winden werd dit materiaal (Jong Dekzand II) als 
een gordel afgezet in het onderzoeksgebied. Ter hoogte 
van deze gordel raakten de beekdalen ‘verstopt’ waardoor 
de afwatering verslechterde. Het Koningsdiep en de Drait 
verlegden zelfs hun oorspronkelijke stroombedding. De 
van oudsher noordoost-zuidwestelijk gerichte stroomda-
len bogen onder invloed van de dekzandgordel af naar het 
noordwesten (afb 4).85 De voormalige Ee-stroom die via de 
Wispel afwaterde in het Koningsdiep zou oorspronkelijk ter 
hoogte van Gorredijk zijn ontsprongen. De onderzoekers 
plaatsen deze bovenloop ten zuiden van Wijnjeterp. Deze 
zou geheel opgevuld zijn geraakt met dekzand.86 In com-
binatie met de zeespiegelstijging leidde de verslechterde 
afwatering ten oosten van de dekzandgordel tot gunstige 
omstandigheden voor de Holocene veengroei.    

Veenvorming in de beekdalen 
Tijdens het boreaal vormde zich in de diepere delen van 
het beekdal van het Koningsdiep een gyttja-laag.87 Deze 
gyttja-laag is een karakteristieke afzetting van stilstaand 
open water of van een stagnerend drassig milieu. Over de 
laag gyttja is met name in de diepere delen rietveen afge-
zet. Hierboven ligt riet-, zegge- of broekveen. In het dal van 
het Koningsdiep wordt berkenbroek- en vooral elzenbroek-
veen afgewisseld met dunne laagjes veenmosveen (sphag-
numveen) en gyttja.88 Ten zuiden van Ureterp in het dal 

verschillende lagen dekzand over elkaar afgezet. Al deze 
dekzanden vallen onder de Formatie van Boxtel, meer 
specifiek het Laagpakket van Wierden. In de oude indeling 
werd het Laagpakket van Wierden aangeduid als Tw3 (For-
matie van Twente).82 Dekzandafzettingen krijgen pas deze 
aanduiding wanneer de laag met dekzand dikker is dan 2 
meter. Vooral op de overgangen van de kale hooggelegen 
keileemvlakten naar de begroeide laaggelegen smeltwa-
terdalen is dit het geval. Zand werd daar ingevangen door 
de vegetatie, waardoor juist op deze randen van de dalen 
plaatselijk opvallend hoge dekzandruggen en dekzandkop-
pen ontstonden. In het overige deel van het onderzoeks-
gebied is een laag met dekzand afgezet die over het al-
gemeen dunner is dan 2 meter (bijlage 2). De specifieke 
gelaagdheid van de dekzandafzettingen wordt later in deze 
paragraaf behandeld.  

Tijdens de Weichsel-ijstijd zijn ook de karakteristieke uit-
blazingslaagten en pingo’s gevormd. Onder invloed van 
de wind ontstonden komvormige uitblazingslaagten. On-
diepe dobben of veentjes in het onderzoeksgebied zijn 
hier relicten van. De diepere dobben kennen een andere 
ontstaansgeschiedenis. In gebieden met een hoge water-
circulatie, bijvoorbeeld in de nabijheid van beeksystemen, 
werd onder de permafrost een ijslens gevormd. Door toe-
stromend water kon een ijskern steeds groter worden. 
De ijskern werkte zichzelf omhoog en vormde een heuvel 
met hieromheen een laag opgedrukte grond. Deze heu-
vels worden pingo’s genoemd en kunnen tientallen meters 
hoog worden.  Pingo’s zijn tussen 25.000 en 19.000 jaar 
geleden ontstaan. In een warmere periode smolt de ijskern 
en zakte de pingo ineen. Wat overbleef was een cirkelvor-
mige met water gevulde krater die tussen de 5 en 9 meter 
diep is. Deze krater is vaak omgeven door een cirkelvormi-
ge aarden wal. Dergelijke overblijfselen worden een pingo-
ruïne genoemd.83 Zowel uitblazingslaagten als pingoruïnes 
komen veelvuldig voor in het onderzoeksgebied. Aan het 
einde van het weichselien begon in deze laagten of in laag-
ten met een ondoorlatende keileemlaag veen te groeien. 
Waar dit veen is behouden, vormen deze depressies of 
laagten een waardevolle bron van onderzoeksgegevens. 
Doorgaans bevatten ze zaden en pollen waarmee vroegere 
vegetaties gereconstrueerd kunnen worden. 

Afzettingen	uit	het	holoceen	
Ten noorden van Nederland lagen aan het einde van de 
Weichsel-ijstijd grote ijskappen waarin een grote hoeveel-
heid water was opgeslagen. Hierdoor stond de zeespiegel 



42

93  Weerts 2000; De Mulder 2003, 350; Zagwijn & Van Staalduinen, 
 1975.
94  Cnossen 1961, 106-110; De Groot 1987, 136-138.
95  De Groot 1987, 130-132.

88  Cnossen 1961, 106-110.
89  De Groot 1987, 136-138; Nossin 1961, 63-88.
90  Wassen, Bootsma & Bleuten 2002, 17-29.
91  Cnossen 1961, 106-110.
92  Cnossen 1961, 106-110; De Groot 1987, 136-138.

van het Koningsdiep is een veenlaag bemonsterd op pollen 
tijdens. Dit gebeurde tijdens een onderzoek in dit gebied 
door de fysisch-geografische afdeling van de Universiteit 
van Amsterdamse onder leiding van Nossin. Uit het pollen-
diagram blijkt dat hier geen dikke pakketten veenmosveen 
aanwezig zijn. Het veenmosveen kreeg klaarblijkelijk niet 
de kans om zijn eigen milieu te scheppen.89 Een andere 
mogelijkheid is dat de dit oligotrofe veen is geërodeerd of 
veraard aangezien de top van het veenpakket stamt uit het 
atlanticum en niet uit het subatlanticum. In referentiege-
bieden als de Biebrza in Polen liggen nog ovale oligotrofe 
veenpakket in een overwegend eutroof en mestroof veen-
moeras. Ook in het dal van de Vecht lagen dergelijke oli-
gotrofe veenlenzen op eutrofe en mesotrofe veenlagen.90 
In Noord-Nederland zou een dergelijke ontwikkeling dus 
ook tot de mogelijkheden behoren. In het dal van de Drait 
kwam opeenvolgend gyttja, zegge- en bosveen en tenslot-
te hoogveen tot ontwikkeling.91 De eutrofe, mesotrofe en 
soms oligotrofe veenlagen ontwikkelden zich met name 
in het atlanticum en subboreaal. De veenvorming ging 
echter tot ver in het subatlanticum door.92 De veenafzet-
tingen in de beekdalen behoren tot de Formatie van Boxtel 
en worden lithologisch ondergebracht in het Laagpakket 
van Singraven. Verder bestaat het Laagpakket van Singra-
ven uit matig fijn tot zeer grof, soms grindhoudend zand 
en zwak zandige leem en klei dat is afgezet door beken en 
kleine rivieren in het Nederlandse zandgebied. In de oude 
lithologische indeling behoorde dit Laagpakket nog tot de 
Formatie van Singraven (Siv).93 In het onderzoeksgebied 
wordt het Laagpakket aangetroffen in de lagere delen van 
het beekdal. 

Veenvorming	op	dekzandruggen	en	het	keileem					
plateau			
Op de hoger gelegen zandgronden begon de veenvorming 
in pingoruïnes, dekzanddepressies of uitblazingslaagten. 
Vanaf het Laatglaciaal trad veenvorming op in pingoruï-
nes. In het holoceen zette de veengroei zich door tot in het 
subatlanticum.94 Het organische pakket bestaat over het 
algemeen van onder naar boven uit gyttja, rietveen, riet-/
zeggeveen, soms bosveen en vervolgens veenmosveen. De 
meertjes van deze pingo’s zijn reeds in het atlanticum of 
subboreaal verland. De veenvorming in dekzanddepressies 
waar aan de onderkant van het veenpakket een duidelij-
ke podzol-B was ontwikkeld, is blijkens onderzoek op zijn 
vroegst in het atlanticum begonnen.95 Het veenmosveen 
dat zich als bovenste laag in pingoruïnes en dekzandlaag-
ten vormde, groeide op basis van regenwater. Door natuur-

Afb. 10. Tijdbalk met de in het verslag gebruikte geologische- en 
archeologische termen (bron: zie kader onder afbeelding) 
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De huidige bodemgesteldheid

Bodemkundige	dwarsdoorsnede	in	Ureterp  
Om een duidelijk beeld te krijgen van de bodemopbouw in 
het studiegebied is dwars over het grondgebied van Ure-
terp een boorraai uitgezet. Kijkend naar de bodemkaart 
dan worden acht verschillende bodemtypen doorkruist. 
(afb. 11). In totaal zijn 38 boringen gezet. De profielbe-
schrijvingen van deze boringen zijn in bijlage 3 terug te 
vinden. Naast inzicht in de bodemopbouw levert de boor-
raai ook een landschappelijke dwarsdoorsnede vanaf het 
dal van de Drait tot aan het beekdal van het Koningsdiep.

De boringen worden in de onderstaande tekst in het kort 
beschreven. Hierbij beginnen we in het noorden (boring 1). 
Het dal van de Drait wordt op de bodemkaart aangegeven 
met het bodemtype meerveengrond. Dit dal ligt ongeveer 
+ 2,0 m NAP (afb. 11). In de boringen werd onder een klein 
zanddek een veenlaag aangetroffen. Deze veenlaag begon 
op + 0,75 m NAP. De onderste laag bestond uit smeerbaar 
materiaal, waarschijnlijk gyttja of detritus. Hierboven trof-
fen we een laag zegge- of bosveen aan. Het bovenste laagje 
was veraard veen (bijlage 3, nr. 1). Slechts honderd meter 
verderop werd alleen nog een klein laagje veraard veen in 
de boring aangetroffen. In de boringen troffen we nog wel 
een moerige laag aan met gley-verschijnselen. Na boring 3, 
4 en 5 loopt het landschap op naar + 4,0 m NAP. De veen-
laag werd niet meer aangetroffen en het bodemprofiel in 
deze boringen is vaak tot een diepte van 0,70 m verstoord. 
Hieronder ligt het dekzand en ongeveer op 1,5 m begint 
de keileemlaag (afb. 12). Het cultuurdek is zeer romme-
lig en gevlekt en bevat onder andere bruine vlekken van 
de B-horizont afgewisseld met leembrokken. De boringen 
6 – 9 geven een constant beeld. Alleen de keileemdiepte 
varieert doordat het pakket dekzand in dikte varieert. Ook 
hier is de bouwvoor of het cultuurdek tot een diepte van 
0,5 m verstoord. Vaak tot in de C-horizont waardoor geen 
podzolprofiel werd aangetroffen. Opmerkelijk is het rest-
veenlaagje in boring 7 en 7a op een diepte van 0,75 en 0,64 
m. Helaas werd niet duidelijk of we hier vandoen hadden 
met een verstoorde of natuurlijke veenlaag. Desondanks 
blijft het frappant dat in de ondergrond van deze hoger 
gelegen dekzandkop (+ 4,0 m NAP) veen is aangetroffen. 
Vanaf boring 10 loopt het landschap licht af naar een zijdal 
van de Drait. De dekzandlaag wordt dunner en in boring 
12 (+ 2,0 m NAP) is op een diepte van 0,6 m veen aange-
troffen. Ook in de boringen 13, 14 en 15 is deze veenlaag 
in het profiel waar te nemen. We hebben hier te maken 

lijke ontwatering groeit het veenmos sneller in het midden 
dan aan de randen. De volstrekte onafhankelijkheid van 
grondwater maakte het mogelijk dat het veenmos meters-
hoge ‘hoogveenkoepels’ kon vormen. In de pingoruïnes en 
dekzandlaagten groeiden al snel kleine hoogveenkoepels 
die zich na verloop van tijd zo sterk konden uitbreidden 
dat het bos op deze leem- en zandgronden bijna geheel 
verdween. Aan weerszijden van het Koningsdiep ontston-
den uitgestrekte en onbegaanbare hoogveengebieden. 
Zelfs delen van het laagveenpakket in het beekdal werden 
overwoekerd door het oligotrofe veen.96 Veenmosveen 
(hoogveen) kan naast veenmos (Sphagnum) ook bestaan 
uit wollegrasveen (Eryophorum-veen), heideveen of spal-
terveen (Sphagnum cuspidatum-veen). Pollenanalystisch 
onderzoek nabij de Drachtstercompagnie en Allardsoog 
wijst op een laat-subboreale tot vroeg-subatlantische start 
van de hoogveengroei.97 Dit is in overeenstemming met de 
C-14 datering waarmee de start van de hoogveengroei in 
het nabijgelegen Fochtelooërveen is bepaald (2520 ± 55 
jaar geleden).98 Tot aan de historische tijd heeft dit veen-
mosveenpakket zich uitgebreid. Het veenmosveen, waar 
vaak nog broek-, riet- of zeggeveen onder ligt, valt onder 
het Laagpakket van Griendtsveen, dat deel uitmaakt van 
de Formatie van Nieuwkoop. Ook in de vroegere litholo-
gische indeling behoorde het Laagpakket tot de Formatie 
van Griendtsveen (Grv).99 Het Laagpakket komt in het on-
derzoeksgebied tegenwoordig alleen nog voor in depres-
sies in het landschap, bijvoorbeeld in pingoruïnes of uit-
blazingsbekkens. Ook ten noorden van Ureterp komt het 
Laagpakket nog voor in het pleistocene dal van de Drait. 

Het Laagpakket van Kootwijk is in geologische termen een 
‘recente’ afzetting. Het gaat hier om eolische stuifzandaf-
zettingen die vooral het gevolg zijn van menselijk ingrijpen 
in het landschap; ontbossing of het afplaggen van heidevel-
den. Ook houdt het voorkomen van stuifzand verband met 
het voorkomen van oude wegen of schapendriften.100 Het 
Laagpakket behoort tot de Formatie van Boxtel en is alleen 
ten oosten van het onderzoeksgebied (Bakkeveensterdui-
nen) gekarteerd (bijlage 2). Ook ten westen van de Wijnje-
terperschar heeft blijkens een opgravingsplattegrond stuif-
zand gelegen.101 In de oude lithologische indeling behoorde 
dit Laagpakket tot de Formatie van Kootwijk.102 Stuifzanden 
werden pas tot de Formatie van Kootwijk gerekend wan-
neer de laag met stuifzand dikker was dan twee meter.
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Vanaf boring 16 verdwijnt de veenlaag uit de boring, 
loopt het relief langzaam op (+ 3,5 m NAP) en hebben we 
te maken met een dikkere dekzandlaag. De bouwvoor in 
boring 16 – 20 was tot ongeveer 0,5 m verstoord. Hieron-
der vonden we in boring 18, 19a en 20 een donker bruin/
grijze laag die in kleurensamenstelling geleidelijk overging 
naar donker bruin en uiteindelijk naar bruin/geel. Mogelijk 
hebben we hier van doen met een opgebracht cultuurdek 
en is het onderliggende podzolprofiel nog ten dele intact. 
Boring 19 is precies gezet in een voormalige sloot. Tot een 
diepte van 1,65 m troffen we een verstoorde laag aan. Hier-
onder lag nog een veenlaagje van 7 cm. De diepte van de 
keileemlaag varieerde van 1,0 - 1,75 m. Boring 21, 22, 23 
en 24 zijn vlakbij de pingoruïne het Turkeleeg gezet. Tussen 
het hoogste en laagste punt van deze pingoruïne zit 2 m 
verschil (+ 2,0 tot  + 4,0 m NAP). De pingoruïne is echter 
gevuld met water waardoor het diepste punt niet in kaart 
kon worden gebracht. Opvallend is dat de keileemlaag zeer 
ondiep is gelegen (0,5 – 0,85 m). Alleen in boring 23 is een 
veenlaag van 0,75 m aangetroffen. De toplaag was veraard 
en de onderliggende lagen waren ook hier weer slecht te 
definiëren. Helaas konden we alleen boringen in de rand-
zone van de pingoruïne zetten. Het overige deel van de pin-
goruïne was slecht toegankelijk. De ondiepe keileemlaag 
doet hier niet vermoedden dat we daadwerkelijk vandoen 
hebben met een pingoruïne. Enkele boringen in en rondom 
de kern van de pingoruïne zouden dit verduidelijken. De 
boringen 25 – 28 liggen in een licht oplopende vlakte (+ 3,0 
tot + 3,75 NAP). Binnen 1 meter troffen we de keileemlaag 
aan. Waarschijnlijk hebben we hier van doen met natte 
veldpodzolgronden. De onthoofde podzol-B is namelijk 
roodbruin gekleurd en licht smeerbaar. De overgang naar 
de onderliggende C-horizont verloopt geleidelijk. Boring 29 
en 30 zijn gelegen op een zeer hoge dekzandkop (+ 6,0 m 
NAP). Binnen 2,5 m troffen we hier geen keileemlaag aan. 
De bouwvoor is hier verstoord waardoor het podzolprofiel 
niet meer intact is. Het hoge ijzergehalte (oranje verkleu-
ring van het zand) duid op droge omstandigheden in de 
bovenste laag van de dekzandkop. Na deze hoge rug loopt 
het landschap af in de richting van het beekdal van het Ko-
ningsdiep. Boring 31 ligt op de flank van de dekzandrug en 
boring 32 en 33 zijn gelegen in een laagte. Waarschijnlijk 
hebben we hier te maken met een uitblazingskom. De kei-
leemlaag is nog aanwezig en ligt op een diepte van 1,0 en 
1,6 m. Boring 33 bevatte een veraarde veenlaag van 0,40 
m. Boring 40, 41 en 42 gaven een vrij eenduidig beeld. 
De bouwvoor of het cultuurdek was verstoord tot 40 à 60 
cm diepte. De keileemlaag varieerde in diepte. Ook hier 

met een komvormige laagte waarin veen tot ontwikkeling 
is gekomen. De dunne veenlaag van hoogstens 0,5 m dik 
was slecht definieerbaar. In het veen werden planten- en 
enkele houtresten aangetroffen. Met name de onderste 
laag was sterk smeerbaar (kazig) wat doet denken aan 
gyttja of detritus. Vlak onder het veen lag een keileemlaag, 
deze laag bemoeilijkte de lokale inzijging van oppervlakte-
water in de bodem. Tot in de keileemlaag werden wortels 
van bomen aangetroffen. Waarschijnlijk wijst dit op voor-
malig broekveen. 

Afb. 11. De boorraai geprojecteerd op de bodemkaart met hi-
eronder de topografische kaart. Om de 100 m is een boring gezet. 
Op enkele plekken is de boorraai verdicht. Deze boringen hebben de 
het achtervoegsel ‘a’ gekregen (bron: digitale bodemkaart 1:50.000, 
blad 11 Oost).    

Ureterp

Het Koningsdiep

De Drait

N-381

Kerk
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Actueel Hoogtebestand Nederland 2 is het onderzoeksge-
bied  onderverdeeld in drie pleistocene/holocene geologi-
sche hoofdstructuren (afb. 13). Te weten: keileemplateaus, 
dekzandruggen en stroomdalen. Naast deze indeling wordt 
ook de bodemgesteldheid van uitblazingskommen en pin-
goruïnes beschreven.

De bodemkundige beschrijvingen van deze hoofdstructu-
ren zijn gebaseerd op: 1. bodemkundige kennis uit de li-
teratuur en de toelichting op de bodemkaart van 1971; 2. 
De gegevens van 748 DINO-boringen; 3. het eigen booron-
derzoek. Het DINO-loket (Data en Informatie van de Ne-
derlandse Ondergrond) is onderdeel van het TNO. Bij dit 
loket kunnen beschrijvingen van grondboringen uit geheel 
Nederland worden aangevraagd. Verspreid over het stu-
diegebied konden op deze manier 748 boringen geraad-
pleegd worden. De beschrijving van de boringen zijn niet 
uitgebreid; alleen klei, leem, gyttja, veen en zand worden 
onderscheiden. In het algemeen blijkt dat de bodem van 
het onderzoeksgebied vooral bestaat uit veld- en laarpod-
zolbodems (afb. 14).  

Het	keileemplateau  
In het onderzoeksgebied is de keileemlaag in de stroomda-
len grotendeels weggesleten. Plaatsen waar het dekzand 
hoog is opgestoven worden vanwege de dikke laag dekzand 

hebben we vandoen met een natte veldpodzol. In boring 
36 troffen we de keileemlaag aan op slechts 40 cm diepte. 
Deze boring correspondeert met de KX op de bodemkaart. 
KX staat voor een keileemstagnatiegrond, het keileem ligt 
hier dus dicht onder de oppervlakte. De laatste twee bo-
ringen zijn gezet in het dal van het Koningsdiep. Na een 
dunne zandlaag van ongeveer 0,3 m troffen we hier veen 
aan dat bestaat uit riet- of zeggeveen. Het onderscheid 
was zeer lastig te maken. Ook zijn zaden aangetroffen van 
Waterdrieblad (Menyanthes). Na een dikke laag veen wis-
selden leem en zandlagen elkaar af. Waarschijnlijk gaat 
het hier om fluviatiele afzettingen. Op een diepte van 2 m 
zijn de twee boringen gestaakt omdat het zand uit de guts 
liep. Concluderend kunnen we stellen dat de aangetroffen 
bodemprofielen spoorden met de bodemtypen die op de 
bodemkaart zijn aangegeven. De dwarsraai gaf een goed 
inzicht in de bodemopbouw van het studiegebied. Op basis 
van deze vergaarde kennis in combinatie met ander bo-
demkundige onderzoek wordt de bodemkundige opbouw 
van het studiegebied nader beschreven.  

De	bodemopbouw	van	het	studiegebied		
In 1971 is een bodemkaart verschenen waar ook heton-
derzoeksgebied toe behoort. De kaart toont verschillende 
typen bodems (afb. 15). Op basis van deze kaart en de geo-
logische, geomorfologische en historische kaarten en het 

Afb. 12. Dwarsdoorsnede op basis van boring 1 -38. De dwarsdoorsnede is op hoofdlijnen uitgewerkt. De gele kleur geeft het dekzand weer, 
blauw geeft de keileemlaag weer en bruin het veen. Uit de dwarsdoorsnede komt duidelijk naar voren dat de keileemlaag reliëfbepalend is 
behalve bij de dekzandrug nabij het Koningsdiep (3 km). Hier is de keileemlaag globaal weergegeven omdat deze niet is aangeboord. Het 
veen komt voornamelijk voor in de beekdalen, maar ook in enkele depresessie in het landschap. 
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ken (afb. 13). Wat overblijft is het keileemplateau waar de 
keileemlaag bijna overal binnen 120 cm wordt aangetrof-
fen. De digitale bodemkaart is op basis van het keileem-
plateau begrensd. Doordat de oppervlakte per bodemtype 
in hectares is weergegeven kan hiermee gerekend worden 
(afb. 16).

De natuurlijke bodemvorming op de keileemplateaus 
wordt in hoofdzaak door de volgende drie factoren be-
paald: 1. de diepte van de keileemlaag; 2. de doorlatend-
heid van de keileem; 3. de hellingshoek van het keileemop-
pervlak. Vanzelfsprekend geldt: hoe dieper de keileem of 
hoe hoger de doorlatendheid van de keileem hoe droger 
het bodemprofiel (afb. 17). In de overgang van droge naar 
natte bodemprofielen zijn vier verschillende keileemgron-
den te onderscheiden: moderpodzolgronden (Y23x, Y21x), 
keileemverweringsgronden (mZb23x, mZb21x), veldpod-
zolgronden (Hn23x, Hn21x) en keileemstagnatiegronden 
(KX, associatie KX-Hn23x).103 Tijdens warme en vochtige pe-
rioden, bijvoorbeeld in het Holoceen, konden veldpodzol- 
en keileemstagnatiegronden met veen overgroeid raken. 

niet gerekend tot het keileemplateau. Hetzelfde geldt voor 
de ondergrond van uitblazingskomen en pingoruïnes. Van-
daar dat de grenzen van het keileemplateau bepaald zijn 
door het areaal van het stroomdal, de dekzandruggen en 
de uitblazingskommen en pingoruïnes hiervan af te trek-

Afb. 13. Onderverdeling van het onderzoeksgebied in drie hoofdstructuren: het keileemplateau, het stroomdal, en de dekzandruggen, dob-
ben en pingoruïnes (ten dele gebaseerd op: digitale bodemkaart 1:50.000 & digitale geomorfologische kaart 1:50.000).

Afb. 14. De gedigitaliseerde bodemkaart uit 1971 is gebruikt om 
het voorkomen van elk bodemtype in het onderzoeksgebied uit 
te drukken in hectares. De derde kolom geeft het percentage van 
het bodemtype weer uitgezet tegen de totale oppervlakte van het 
onderzoeksgebied.

Ureterp

Duurswoude

Wijnjeterp

Siegerswoude

Het Koningsdiep

De Drait

Bodemcode				 Naam	bodem Opp.	in	ha.			 Percentage
Hn23 veldpodzolgrond 2262 29

Hn21 veldpodzolgrond 1846 24

cHn23 laarpodzolgrond       1761 23

cHn21 laarpodzolgrond                      330 4

zWp moerige podzolgrond             296 4

hVz koopveengrond                       248 3

zWz moerige eerdgrond  174 2

pZg23 beekeerdgrond                 171 2



47Reconstructie van het natuurlijke landschap

105  Spek 2004, 189-196.
106  Stichting voor Bodemkartering 1971, 63-74; Spek 2004, 189-196.

tot bruine, dikke inspoelingshorizont. De bodemvrucht-
baarheid is laag en de bovengrond is veelal zuur.106 Interes-
sant is op welke diepte de keileemlaag gemiddeld ligt. Dit 
is te bepalen door gebruik te maken van de beschrijvingen 
van de boringen uit het DINO-loket. In totaal zijn 265 bo-
ringen geselecteerd die overeenkomen met veldpodzol-

Deze gronden worden dan gezien als podzol of eerdgron-
den met een moerige bovengrond.104

Het keileemplateau in oostelijk Opsterland is voornamelijk 
bedekt met veld- en laarpodzolgronden. Podzolgronden 
ontstaan door het proces van podzolering. Podzolering 
vindt plaats door een positieve netto waterbeweging in 
benedenwaarste richting (inzijging). Vaak vormen veld-
podzolgronden zich wanneer de grondwaterspiegel een 
deel van het jaar kort onder het maaiveld staat.105 In het 
onderzoeksgebied bevat de veldpodzolgrond een ken-
merkende en zeer humeuze zwarte bovengrond (Ah). Vrij-
wel zeker zijn deze veldpodzolgronden vroeger met veen 
bedekt geweest. Onder deze laag bevindt zich een don-
kergrijze uitspoelingshorizont (E). Deze laag wordt gevolgd 
door de inspoelingshorizont (Bhs). De veldpodzolgronden 
met een lagere grondwaterstand (‘hoge podzolgronden’) 
hebben vaak scherp begrensde horizonten met een ver-
kitte, zwarte tot roodbruine inspoelingshorizont. De ‘lage 
podzolgronden’ zijn minder scherp begrensd (geleidelijker 
overgang van de horizonten) en hebben een donkerbruine 

Afb. 15. De bodemkaart van het onderzoeksgebied. Linksonder Wijnjeterp, rechtsonder Duurswoude, linksboven Ureterp en rechtsboven 
Siegerswoude. Opvallend is het grote oppervlak veldpodzolgronden (Hn) en laarpodzolgronden (cHn). Bron: Digitale bodemkaart 1:50.000, 
blad 11 Oost.

Afb. 16. Aandeel van de diverse aanwezige bodemtypen op de 
keileemplateaus in het studiegebied. Alleen de bodemtypen die een 
groter aandeel dan 1% hebben zijn weergegeven.

Bodemcode				 Naam	bodem Opp.	in	ha.			 Percentage
Hn23 veldpodzolgrond 1923 33

cHn23 laarpodzolgrond 1655 29

Hn21 veldpodzolgrond       1249 22

zWp moerige podzolgrond                       255 4

cHn21 laarpodzolgrond             219 4

pZg23 beekeerdgrond                120 2

zWz moerige eerdgrond 106 2

Hn23/KX keileemstagnatiegrond 66 1
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verveningstijd. In dit geval bestaat het cultuurdek uit een 
mengsel van zand en keileembrokken uit wijken, eventueel 
achtergebleven restveen en van elders aangevoerde com-
post of bagger.110 Ten derde doordat de (rest)veenlaag al in 
een eerder stadium (tussen de 13e en 17e eeuw) samen 
met de bovenlaag van de onderliggende veldpodzol is ver-
ploegd. Deze veen- of moerige laag vormt dan samen met 
het bovenste deel van de ‘onthoofde’ veldpodzol het cul-
tuurdek. In een natuurlijke uitgangssituatie zou in dit geval 
sprake zijn geweest van een moerige podzol met een moe-
rige bovengrond (vWp) of wanneer de veenlaag in dikte 
toeneemt van een vlierveengrond op zand met een hu-
muspodzol (Vp). Dit zou duiden op een ophoging van het 
cultuurdek met materiaal uit sloten of wijken. In hoofdstuk 
3 zullen we zien dat het cultuurdek grotendeels zal zijn ge-
vormd door potstalbemesting in combinatie met verploe-
ging van de restveelaag. Dit sluit niet uit dat het cultuurdek 
is opgehoogd door materiaal uit wijken en sloten. Dit zou 
verklaren waarom we tijdens het veldonderzoek in Ureterp 
leembrokken in het cultuurdek aantroffen..

Het voorkomen van moerige podzolgronden (zWp 4,4% en 
vWp 0,2%) geeft aan dat de veldpodzolgronden ter plekke 
door een veenlaag bedekt zijn geweest. Deze gronden zijn 
met name gelegen in het zuidelijke deel van Wijnjeterp. 
De moerige podzolen bevatten een laag van 20 cm zwart, 
homogeen, humeus tot humusrijk zand. Hieronder bevind 
zich een dunne, zwarte, amorfe en sterk geoxideerde veen-
laag waarvan de dikte uiteenloopt van 5 tot 40 cm. Onder 
deze laag bevindt zich soms nog de uitspoelingshorizont 
(E) maar vaker is alleen nog de inspoelingshorizont (Bhs) 
duidelijk te onderscheiden.111 Het bovenliggende zanddek 
is vaak opgebracht en is deels vermengd met de toplaag 
van het veen. De moerige podzolen worden verspreid over 
het keileemplateau aangetroffen. Boringen en het AHN2 

gronden (Hn21, Hn23), welke gelegen zijn op het keileem-
plateau. Gemiddeld genomen begint de keileemlaag op 
een diepte van 92 cm ten opzichte van het maaiveld. Het 
merendeel van deze veldpodzolgronden heeft een grond-
watertrap tussen de V en VII.  Vergelijken we dit met het 
keileemplateau in Drenthe dan ontstonden in goed ontwa-
terde gronden met een keileemlaag op 90 cm diepte juist 
moderpodzolgronden (Y21, Y23).107 Dit verschil kan op drie 
manieren verklaard worden. Het studiegebied bevat armer 
moedermateriaal in vergelijking met Drenthe. De bosop-
stand is al dan niet door menselijke invloeden in het atlan-
ticum of subboreaal verdwenen waardoor moderpodzol-
gronden konden degraderen tot podzolgronden. Mogelijk 
de meest voor de hand liggende verklaring is dat door een 
verdrinkend landschap in het subboreaal een versterkte 
podzolering van de mogelijke aanwezige moderpodzol-
gronden is opgetreden. De sterk wisselende grondwater-
standen konden in korte tijd zorgen (enkele eeuwen) voor 
een sterke degradatie van het profiel. In 1997 is dit proces 
aan de hand van micromorfologie en pollenonderzoek 
nauwkeurig onderzocht tijdens een archeologische opgra-
ving in Zuidelijk Flevoland.108 

Het verschil tussen een laarpodzol en een veldpodzol is 
de dikte van het cultuurdek. Een veldpodzol heeft volgens 
de definitie een cultuurdek van 0-30 cm terwijl een laar-
podzol een cultuurdek heeft van 30-50 cm.109 Dit dikkere 
cultuurdek kan op drie manieren zijn gevormd.  Ten eerste 
door eeuwenlange ophoging met potstalmest zoals dat in 
Drenthe gebeurde. Ten tweede door ontginningen na de 

Afb. 17. Bodemreeks van hoog naar laag (catena) van keileemgron-
den in Drenthe. Op basis van de dikte van het bovenliggende kei- en 
dekzandpakket én de doorlatendheid van de keileem onstonden 
verschullende bodemtypen (bron: Spek 2004). 

Afb. 18. Per bodemtype wordt weergegeven hoeveel hectare ervan 
voorkomt op de dekzandruggen. Alleen de bodemtypen die een 
grotere oppervlakte hebben dan 8,3 ha (1%) zijn weergegeven. 

Bodemcode				 Naam	bodem Opp.	in	ha.			 Percentage
Hn23 veldpodzolgrond 470 57

Hn21 veldpodzolgrond 146 18

cHn23 laarpodzolgrond             106 13

cHn21 laarpodzolgrond             50 6

zWp moerige podzolgrond                 22 3

Zn21 vlakvaaggrond            15 2
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Dekzandruggen  

De dekzandruggen in het onderzoeksgebied (Laagpakket 
van Wierden) worden pas als zodanig aangeduid wanneer 
de laag dekzand dikker is dan 2 meter. Dit is vooral het geval 
op de overgangen tussen de keileemvlakten naar de be-
groeide laaggelegen smeltwaterdalen. De dekzandruggen 
in het onderzoeksgebied zijn gekarteerd door gebruik te 
maken van de geologische kaart, geomorfologische kaart, 
bodemkaart, AHN2 en verschillende historische kaarten. 
Vervolgens is ook de bodemkaart ‘uitgeknipt’ op basis van 
de gekarteerde dekzandruggen.

Onder natuurlijke droge omstandigheden vormden zich op 
de dekzandruggen drie verschillende bodemtypen: moder-
podzolgronden, haarpodzolgronden en veldpodzolgron-
den. In de meest leemarme dekzanden vormde zich in het 
laat-atlanticum en subboreaal een podzolbodem. Onder 
drogere omstandigheden was dit een haarpodzolbodem, 

bestand laten zien dat het hier om afvoerloze laagten gaat. 
In deze laagten op het keileemplateau ligt de keileemlaag 
vanzelfsprekend ondieper. Het toestromende water uit de 
omgeving stagneerde hier waardoor zich veen kon vormen.  

Geconcludeerd kan worden dat het overgrote deel van 
het keileemplateau in het onderzoeksgebied van nature 
bedekt is geweest met veldpodzolgronden, in een eerder 
stadium mogelijk zelfs ook met moderpodzolgronden. Een 
deel van dit areaal is in de loop van het holoceen bedol-
ven geraakt onder een veenlaag en/of een cultuurdek. 
Voor het classificatiesysteem betekent dit dat een deel van 
de bodem niet meer als veldpodzolgrond wordt geclas-
sificeerd maar als een moerige podzolgrond; wanneer de 
veenlaag in dikte toeneemt als een vlierveengrond (Vp) of 
wanneer zich een cultuurdek heeft gevormd als een laar-
podzolgrond.  

Afb. 19 & 20. De podzolprofielen op de boven- en onderstaande foto’s tonen duidelijke kenmerken van haarpodzolgronden. De grens tussen 
de Bh- en C-horizont is scherp en daarnaast zijn vele humusfibers onder de Bh-horizont waar te nemen (foto’s: D. Worst). 
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Een ander opvallende verschijnsel is dat de veld- en laar-
podzolgronden op de dekzandruggen veelal leemarm 
zijn terwijl ze op het keileemplateau vaak leemrijk zijn. 
Men heeft het onderscheid in leemarm en leemrijk dek-
zand altijd gekoppeld aan verschillende fasen in de afzet-
ting van dekzand.115 Het zogenaamde Oude Dekzand II en 
Jonge Dekzand I hebben namelijk een hoger leemgehalte 
(10-20% leem) en granulaire samenstelling dan het Jonge 
Dekzand II (<8% leem).116 Het hogere leemgehalte wordt 
verklaard door lokale erosie en verstuiving van keileemma-
teriaal. Op de dekzandruggen komen de leemrijke veld- en 
laarpodzolgronden beduidend minder voor. Dit wijst erop 
dat op de dekzandruggen Jong Dekzand II bovenop het 
Oude Dekzand II en Jonge Dekzand I zijn afgezet. Op het 
keileemplateau is blijkbaar minder Jong Dekzand II afgezet. 

Het stroomdal 
De diepe erosiedalen die gevormd zijn in het laat-saalien 
zijn tot op de dag van vandaag goed te herkennen in het 
landschap. Deze brede stroomdalen vormen de basis voor 
de begrenzing van het stroomdal. Het stroomdal is vooral 
gekarteerd met behulp van de AHN2, de geologische- en 
geomorfologische kaart (afb. 13). Per bodemtype is het 
aantal hectare weergegeven (afb. 21). 

Tot het Holoceen verliep de afwatering in het stroomdal 
via een vlechtend stelsel van grotere en kleinere smeltwa-
tergeulen. Door verslechterde afwatering vormden zich 
uitgestrekte veenmoerassen. Smeltwatergeulen verander-
den in een stelsel van veenstroompjes die zich min of meer 
in de reeds uitgesleten laagten in het landschap hand-

op de nattere delen vormde zich een veldpodzolgrond. Op 
de matig lemig tot leemrijke goed ontwaterde gronden 
ontstond een moderpodzolgrond.112 De dekzandruggen in 
het onderzoeksgebied zijn met name bedekt door veld-
podzolgronden en ten dele door laarpodzolgronden (afb. 
12). In de toelichting op de bodemkaart wordt, zoals reeds 
beschreven is, onderscheid gemaakt tussen ‘hoge’ en 
‘lage’ podzolen. Waarschijnlijk vallen de veldpodzolgron-
den op de dekzandruggen juist onder de hoge podzolen 
terwijl de gronden op het keileemplateau juist vallen onder 
de lage podzolen. Gemiddeld ligt de keileemlaag onder de 
dekzandruggen op een diepte van 172 cm. De omschrij-
ving van hoge podzolen komt sterk overeen met die van 
haarpodzolgronden (Hd21 en Hd23). Kenmerken van een 
haarpodzolgrond is een scherpe grens tussen de Bh- en 
C-horizont en de aanwezigheid van humusfibers onder de 
Bh-horizont. Tijdens grondwerkzaamheden bij het kerkhof 
van Siegerwoude kon een dergelijk profiel worden bloot-
gelegd (afb. 19). Jaren geleden is in het natuurgebied ‘De 
Merskenheide’ een deel van een dekzandrug afgegraven 
om dienst te doen als wand voor oeverzwaluwen. Nog 
steeds is hierdoor het bodemprofiel goed te bezien. Ook 
dit profiel lijkt sterke overeenkomsten te hebben met een 
haarpodzolgrond (afb. 20). 

In tegenstelling tot wat de bodemkaart toont komen er in 
het onderzoeksgebied dus ook haarpodzolgronden voor. 
Haarpodzolgronden ontstaan onder droge omstandighe-
den in leemarm tot matig lemig dekzand. Ook haarpodzolen 
kunnen een veenbedekking hebben gehad. In afvoerloze 
laagten kan de goed ontwikkelde Bh van een haarpodzol-
grond zorgen voor ophoping van water. Wanneer vervol-
gens moerig materiaal wordt gevormd, verstopt de Bh nog 
meer waardoor zich een veentje kan vormen. Zodoende 
vormt zich een moerige laag op een podzol.113 In het meest 
zuidwestelijke deel zijn deze afvoerloze laagten op dek-
zandruggen aangetroffen. Bovenop de podzol komt hier 
een moerige laag voor (afb. 13). Hoe groot het aandeel van 
haarpodzolen op dekzandruggen is blijft gissen. Een klein 
gedeelte van de dekzandrug nabij het Koningsdiep tussen 
Siegerswoude en Ureterp wordt aangeduid als vlakvaag-
grond. Op het pleistocene dekzand komen deze gronden 
voor als uitgestoven laagten in beekdalen.114 In dit geval 
gaat het om een stuifzandterrein van beperkte omvang. De 
verstuivingen zijn vaak een gevolg van menselijk ingrijpen. 
Vlakvaaggronden vallen onder hydrozandvaaggronden en 
zijn de nattere variant van duinvaaggronden (Zd) welke 
onder de xerozandvaaggronden vallen.

Afb. 21. Per bodemtype wordt weergegeven hoeveel hectare ervan 
voorkomt in het stroomdal. Alleen de bodemtypen die een grotere 
oppervlakte hebben dan 10,4 ha (1%) zijn weergegeven. 

Bodemcode				 Naam	bodem Opp.	in	ha.			 Percentage
hVz koopveengrond                       226 22

Hn23 veldpodzolgrond 117 11

zVz meerveengrond   116 11

vWz moerige eerdgrond          115 11

Hn21 veldpodzolgrond 82 8

zVs meerveengrond                       75 7

zWz moerige eerdgrond 67 7

cHn23 laarpodzolgrond       50 5

pZg23 beekeerdgrond                50 5

Vs vlierveengrond                34 3
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kwel van lokale afkomst, ontstond een vrij zacht en zuur 
milieu. In vergelijking met het stroomdal waren de om-
standigheden voor veengroei op de hoger gelegen flan-
ken minder gunstig. Vooral omdat de grondwaterspiegel ‘s 
zomers diep kon wegzakken. De overgang van stroomdal 
naar beekdalflank wordt in bodemkundige termen be-
schreven als een overgang van made- en vlierveengronden 
(Vz en Vc) via moerige eerdgronden (vWz) naar beek- en 
gooreerdgronden (pZg en pZn). Op hoger gelegen gronden 
komt soms de overgang van moerige podzolgronden (vWp) 
naar veldpodzolgronden (Hn) voor.119 

Dergelijke overgangen zijn ook in het onderzoeksgebied 
te onderscheiden, bijvoorbeeld in de bovenloop van het 
stroomdal van de Drait. Deze ontspringt nabij de weg ‘De 
Scheiding’ en loopt via Ureterp aan de Vaart en Selmien 
in de richting van Olterterp. De laagste delen van de bo-
venloop zijn gevuld met een pakket zegge- en broekveen. 
Na verloop van tijd raakte deze veenlaag ten dele over-
woekerd door een laag met veenmosveen (afb. 15). Het 
dal kent namelijk een bodemopbouw van vlierveengron-
den op veenmosveen, meerveengronden op veenmosveen 
en meerveengronden op zand (afb. 22). De veenlaag van 
de meerveengronden bestaat onderin uit een laag zegge-
veen en broekveen.120 Onduidelijk is of de gehele boven-haafden. De stroomdalen in het onderzoeksgebied liggen 

op de overgang van de boven- naar de middenloop. Deze 
verschillen in landschapsecologisch opzicht van elkaar. 
Doordat een bovenloop vlakbij een waterscheiding ligt, 
verloopt de afvoer van water langzaam. Water stagneerde 
en de bovengrond raakte permanent verzadigd. Het zachte 
en voedselarme water ter plekke vormde een ideale bron 
voor de groei van veenmosveen of voedselarm tot matig 
voedselarm broekveen. In de meeste gevallen gaat het om 
een vrij dunne moerige laag op een zandige ondergrond. 
Bodemkundig gezien gaat het om de moerige gronden vWp 
en vWz en wanneer de veenlaag dikker is om de vlierveen-
gronden Vs en Vz.117 De middenloop van een beek wordt 
gekenmerkt door het stroomdal en de flanken langs dit 
stroomdal. Tot het stroomdal worden de meandergordels 
en de aan weerszijden gelegen overstromingsvlakten gere-
kend. Doordat de beek regelmatig buiten zijn oevers trad 
en de aanvoer van kalkrijke (diepe) kwel zeer gering was, 
ontstond er een pertinent nat en matig voedselarm milieu. 
Ideale omstandigheden voor de groei van dikke pakketten 
broek- en zeggeveen. Kenmerkend voor het stroomdal zijn 
de vlierveengronden Vz en Vc.118 De hoger gelegen flanken 
van het beekdal overstroomden nooit of zelden. Doordat 
het grondwater gevoed werd door regenwater en ondiepe 

Afb. 22. Bovenloop van de Drait. Linksonder ligt Ureterp aan de 
Vaart en rechtsonder Frieschepalen. Doorzichtig zijn weergegeven 
de topografische kaart, AHN en het stroomdal van de Drait. De 
bovenloop bevindt zich in een dal op de waterscheiding. De vlakte 
ten noordoosten van de weg ‘De Scheiding’ water af naar het 
noordoosten. De afwatering van de Drait verloopt via Ureterp aan 
de Vaart richting het zuidwesten (ten dele gebaseerd op: digitale 
bodemkaart, top. kaart 2003 en Actueel Hoogtebstand Nederland).  

Afb. 23. Stroomdal en de flanken van het stroomdal langs het Kon-
ingsdiep. De Dwarsdoorsnede bevind zich ter hoogte waar de N-381 
het Koningsdiep kruist. Aan de noordzijde is een vrij harde overgang 
van stroomdal naar de keileemstagnatiegronden en de veldpodzol-
gronden te zien. Aan de zuidzijde verloopt de overgang geleideker 
via een beekeerdgrond (ten dele gebaseerd op: digitale bodem-
kaart, top. kaart 2003 en Actueel Hoogtebstand Nederland).
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tussenstadium doorgroeien naar een oligotroof veen. In 
de loop der tijd zijn de meeste dichtgegroeide veentjes af-
gegraven voor brandstofwinning, dichtgeschoven om land-
bouwgrond te creëren, overstoven door stuifzand of op-
nieuw uitgegraven ten behoeve van natuurontwikkeling. 
Veel van de veentjes worden op de bodemkaart weergege-
ven als veldpodzolgrond. Dit betekent dat ze in gebruik zijn 
als landbouwgrond (afb. 24). De veentjes met een moerige 
podzolgrond of moerige eerdgrond  bevatten ten dele nog 
een veenlaag. Slechts één veentje is op de bodemkaart 
als meerveengrond op veenmosveen aangemerkt. In dit 
veentje is tot een diepte van 120 cm geen zand aangetrof-
fen. Naar alle waarschijnlijkheid bevat dit veentje, afgezien 
van de toplaag, nog de oorspronkelijke vulling met veen. 
De veentjes met water aan de oppervlakte zijn niet gekar-
teerd. Het is niet bekend of dergelijke veentjes nog deels 
gevuld zijn met veen of dat deze veenlaag hier in zijn to-
taliteit is uitgehaald. Op basis van de ligging van de veen-
tjes zijn geen duidelijke patronen te herkennen. De veen-
tjes zijn op de kaart dan ook niet onderverdeeld in de drie 
eerder genoemde typen. Dit is wel van belang omdat pin-
goruïnes op plaatsen in het landschap ontstaan waar veel 
watercirculatie was. Uitblazingskommen ontstaan weer op 
geheel andere plaatsen in het landschap. 

 

loop door een pakket met veenmosveen bedekt is geraakt. 
Waarschijnlijk hadden we van doen met een dynamisch 
milieu waarin plaatselijk smalle stroken met mesotrofe 
broekvenen bleven bestaan.  Ook de hogere randen van 
de bovenloop zijn bedekt geraakt met veen. Hier komt na-
melijk een zone voor met moerige eerdgronden. Tevens 
komen aan de randen van het beekdal veldpodzolgronden 
voor. Het is niet bekend of deze gronden bedekt zijn ge-
weest met veen. 

De bovenloop van het stroomdal van het Koningsdiep 
heeft zijn oorsprong in het grensgebied van de provincies 
Groningen en Drenthe en loopt ongeveer tot Duurswoude/
Wijnjeterp.121 In de lagere delen van de bovenloop komen 
met name moerige eerdgronden en vlierveengronden 
voor. De bovenloop van het Koningsdiep heeft ook veen-
mosveen bevat.122 De randen van de bovenloop zijn bedekt 
met veldpodzolgronden en moerige podzolgronden. Op de 
grens tussen Duurswoude en Wijnjeterp gaat de bovenloop 
over in de middenloop. Het stroomdal van de middenloop 
is opgevuld met een pakket zegge-, riet- of broekveen. De 
gronden zijn namelijk gekarteerd als koopveengronden en 
vlierveengrond. De flanken van het stroomdal zijn veelal 
bedekt met moerige eerdgronden, moerige podzolgron-
den, beekeerdgronden, keileemstagnatiegronden en veld-
podzolgronden (afb.23). Opvallend zijn de twee zijtakjes 
van het Koningsdiep tussen Duurswoude en Wijnjeterp 
(afb. 13). De geulen zijn duidelijk lager gelegen in het 
landschap en grotendeels gekarteerd als beekeerdgrond. 
Beekeerdgronden hebben een 15 à 30 cm dikke, matig hu-
meuze bovengrond die zwart tot donkergrijs van kleur is 
(minerale eerdlaag). Kenmerkend zijn de roestvlekken die 
vanaf de bovengrond doorlopen tot in de C-horizont.123 
Deze roestvlekken wijzen op het voorkomen van (vroege-
re) kwel. Het kwelwater verrijkte de bovengrond met ijzer 
en in tijden van droogte kon het ijzer in deze bodems neer-
slaan als roest.124 

Uitblazingskommen	en	pingoruïnes	
De vele uitblazingskommen en pingoruïnes in het onder-
zoeksgebied zijn gekarteerd op basis van de historische 
kaarten, de geologische kaart, de geomorfologische kaart 
en op basis van de AHN2 (afb. 13). We kunnen drie ver-
schillende typen onderscheiden: pingoruïnes, uitblazings-
kommen in dekzandlaagten en afvoerloze laagten op een 
keileemplateau ter plekke van ondoorlatende keileem-
gronden. De veenvorming begon als een eutroof verlan-
dingsveen en kon in de loop der tijd via een mesotroof 

Afb. 21. Per bodemtype wordt weergegeven hoeveel hectare ervan 
voorkomt in het stroomdal. Alleen de bodemtypen die een grotere 
oppervlakte hebben dan 10,4 ha (1%) zijn weergegeven. 

Bodemcode				 Naam	bodem Opp.	in	ha.			 Percentage
Hn23 veldpodzolgrond 78 41

Hn21 veldpodzolgrond 45 24

Water -   29 15

vWp moerige podzolgrond          10 5

cHn23 laarpodzolgrond 7 4

zVs meerveengrond                       5 3

zWp/Hn21 moerige podzolgrond/
veldpodzolgrond          5 2

zWp/Hn23 moerige podzolgrond/
veldpodzolgrond          4 2

Hn23/KX veldpodzolgrond/    
keileemstagnatiegrond          3 1

vWz moerige podzolgrond 2 1

cHn21 laarpodzolgrond 2 1
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ren. Deze reconstructie geschied op basis van: 1. historisch 
kaartmateriaal en historische bronnen; 2. actuele geologi-
sche en bodemkundige gegevens; 3. eigen booronderzoek.  

Historische-kartografische aanwijzingen voor     
vroegere veenlagen

In de 17e en 18e eeuw vertegenwoordigden veencom-
plexen een grote economische waarde. Veenbazen waren 
geïnteresseerd in de omvang, de dikte en de kwaliteit van 
deze veenlagen. Hoe meer veen en hoe beter de kwaliteit, 
des te meer geld het opbracht. Tijdens de 18e en zelfs al 
in de 17e eeuw zijn de veencomplexen in kaart gebracht. 
Door de historische kaarten te georefereren met huidige 
topografische kaarten is het mogelijk veencomplexen uit 
de 17e en 18e eeuw te karteren. Van deze gebieden is met 
vrij grote zekerheid te zeggen dat hier omstreeks 1000 na 
Christus ook al veen aanwezig was. Door de ontginningen 

3.3 De maximale laterale veenuitbreiding in 
oostelijk	Opsterland	omstreeks	900	tot	1000	na	
Christus	

Inleiding

De veengroei in het onderzoeksgebied duurde voort totdat 
de mens het geheel verlaten landschap ergens in de loop 
van de 11e/12e eeuw opnieuw in gebruik nam.125 Nooit is 
echter onderzoek gedaan naar het landschap waarin men 
zich vestigde. Globaal wordt aangenomen dat men zich 
op het veen vestigde en dat deze laag na verloop van tijd 
oxideerde, veraarde en inklonk waardoor de pleistocene 
zandgrond weer aan de oppervlakte kwam te liggen. De 
vraag blijft echter of het gehele landschap onder het veen 
bedolven is geweest? Wat te denken van de hoge dekzand-
koppen langs het Koningsdiep? In deze paragraaf wordt ge-
tracht de maximale laterale veenuitbreiding te reconstrue-

Afb. 25.  De historische kaart van R. Sybesz waarop langs twee raaien de veendiepten staan ingemeten. Het gaat om de romeinse                
cijfer (boere cijffer). De maatvoering die is gebruikt is hoogstwaarschijnlijk de voet, ongeveer 30 cm (bron: kaartcollectie Tresoar, nr. 713              
(R. Sybesz, 1759).  
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complex veen aangegeven. Dit veencomplex wordt be-
grensd door aaneengesloten leidijken. Door de leidijken te 
karteren wordt indirect ook het 18e-eeuwse veencomplex 
in kaart gebracht. Een historische bron verschaft nog ver-
dere informatie over dit hoogveencomplex. Ten zuiden van 
Wijnjeterp lag namelijk de Kapellepôlle. Hier zou eertijds 
een kapel hebben gestaan die gewijd was aan Bonifatius. 
Het tegenwoordig bosje ligt plusminus 7 meter boven NAP 
en is hiermee een van de hoogste punten in de omtrek. 
In de Friesche Volksalmanak uit 1848 wordt beschreven 
dat ‘de gansche oppervlakte slecht en effen was; alles was 
hoog veen’. Nadat het veen was afgegraven bleek de plaat-
selijke heuvel 14 of 15 voeten hoog (vanaf de ondergrond 
gerekend). De heuvel zelf was overgroeid met ‘één voet 
graauwe veengrond’ terwijl op de zijkanten ‘eerst 6 of 7 
voet graauw en daaronder nog dezelfde hoeveelheid zwart 
veen zat’.127 Dit zwart en grauw veen zou te vereenzelvigen 
zijn met oligotroof veen.128 Dat we hier te maken hebben 
met oligotroof veen is niet onwaarschijnlijk. Zowel het 
veencomplex ten noorden van Siegerswoude en Ureterp 
als het complex ten zuiden van Wijnjeterp en Duurswoude 
zijn in vergelijking met de omgeving zeer hoog gelegen. 

van het gebied werd het veen namelijk sterk ontwaterd. 
Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het veenpakket 
sindsdien nog in dikte is toegenomen. De gehele kaartcol-
lectie in het Fries archief Tresoar is nagekeken op kaarten 
die van toepassing waren op het studiegebied. Uiteinde-
lijk zijn hier de meest bruikbare kaarten uitgekozen en op 
basis hiervan is het eerste deel van de veenreconstructie 
gemaakt. 

Schotanus	Halma,	1718	
De grietenijkaart van Opsterland uit 1718 is in dit verband 
interessant. De kaart is betrouwbaar omdat hij is geba-
seerd op een kaart van de kartograaf Sybrand van Ockinga 
uit 1680. Deze kartograaf woonde in 1680 nog in Bakke-
veen en was goed bekend in deze streken.126 Hoewel dit 
niks zegt over de nauwkeurig van de schaal zegt dit wel iets 
over de mate van detail waarop wegen, kerken, leidijken 
et cetera zijn ingetekend. De kaart is in het programma 
GIS gegeorefereerd met de huidige topografische kaart. 
Hoewel zich afwijkingen voordeden kwam de kaart verba-
zingwekkend goed overeen met de topografische kaart. Op 
de kaart staat ten zuiden van Wijnjeterp en Duurswoude 
en ook ten noorden van Ureterp en Siegerswoude grote 

Afb. 26. Links een reliëfkaart van het studiegebied. In het omcirkelde kader zijn in het midden van de 18e eeuw de veenboringen gezet. Deze 
precieze lokaties worden op de rechterafbeelding weergeven. Per boorpunt zijn tevens de veendiepten aangegeven. Bovenop het pleistocene 
reliëf op de linkerafbeelding heeft 250 jaar gelegen gemiddeld dus nog 2,5 à 3 m oligotroof veen gelegen. Bron: Rijkswaterstaan, Actueel 
Hoogtebestand Nederland & Topografische kaart 2003. 
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129  Kaartcollecte Tresoar, nr. 10.451 (W.A. Sloterdijk, 1755).

daadwerkelijk gebeurd. Een vervening van een complex 
met gemiddeld 25 cm aan veen was economisch niet in-
teressant. Net zoals eerder bij de Kapellepôlle zal hier ook 
sprake zijn geweest van een voet. De lengte van een voet 
verschilt per streek, daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
een hout voet en een ‘gewone’ voet. Vanwege de geringe 
verschillen gaan we uit van een gemiddelde van 30 cm. 
De veendikte blijkt dan te variëren tussen de 1,8 en 3,3 
meter (afb. 26). Men heeft in twee raaien de veendiepte 
gemeten met een totaal van 29 meetpunten. De gemiddel-
de veendiepte van de zuidelijke raai was 2,8 m en die van 
de noordelijke 2,6 m. De hoogte van het huidige maaiveld 
in dit gebied ligt rond + 5,0 m NAP. De gemiddelde NAP 
hoogte zou in dit gebied in 1755 dus rond + 7,7 m hebben 
gelegen. Tegenwoordig vinden we alleen in de nabij omge-
ving alleen op de Duurswouder heide punten die hoger zijn 
gelegen. De veendikte kunnen we niet extrapoleren voor 
het overige veencomplex achter de leidijken. Allerlei lokale 
factoren hebben de veengroei beïnvloed, hoewel we ook 
hier veendikten van dezelfde omvang kunnen verwachten 
is het niet gezegd dat dit ook daadwerkelijk zo is geweest. 
Toch zijn deze gegevens voor de beeldvorming van het 17e-
eeuwse landschap van groot belang. De overgang van de 
nederzettingsas via de bouwlanden naar de leidijk en het 
achterliggende oligotrofe veen zou zeer geleidelijk moeten 
hebben verlopen. Zelfs ten noorden van de leidijk, aan de 
zijde waar men al akkerland had aangemaakt, zijn veendik-
ten gekarteerd van 3 m. Waarschijnlijk nam de veendikte in 
de richting van de nederzettingsas door inklinking, oxidatie 
en veraarding geleidelijk aan in dikte af. 

Door gebruik te maken van met name de Schotanus Halma 
kaart was het mogelijk door middel van de leidijken enkele 
oligotrofe veencomplexen te karteren. De kaart van W. A. 
Sloterdijk bevestigde voor Wijnjeterp dat de leidijken hier 

W.A. Sloterdijk, 1755 

Deze prachtige kaart is enkel en alleen gericht op het oligo-
trofe veencomplex tussen Wijnjeterp, de Hemrik, Lippen-
huizen, Jubbega-Schurega en Hoornsterzwaag. Per dorp 
staan alle boerderijen langs een lange doorgaande weg in-
getekend. Vooral van belang is de breedte van de kavels die 
de eigenaren in bezit hadden. De breedte van deze kavels 
wordt doorgetrokken het veen in en zodoende wordt het 
veenbezit in kaart gebracht. Per kavel wordt ook de eige-
naar aangegeven. De kaart is een kopie van een kaart die 
waarschijnlijk al uit de 17e eeuw dateert. Voor ons doel zijn 
hier echter de leidijken van belang. Na de kaart te hebben 
gegeorefereerd is de ligging van de leidijken vergeleken 
met die van de kaart van Schotanus Halma. Op enkele ver-
springingen na bleken deze perfect overeen te komen. Net 
op de kaart van Schotanus worden ook hier enkele meer-
tjes weergeven in het oligotrofe veen (afb. 60).129

R.	Sybesz,	1759	
De laatste kaart geeft voor een klein deel van het dorps-
gebied van Wijnjeterp de veendiepten van het hoogveen 
weer (afb. 25). Als verklaring bij de kaart wordt gegeven ‘…
de cijffergetal bij de lijnien langs betekene zoveel zand bo-
vendeurswater op elks plaats en het boere cijffer de diepte 
van ’t klijn’. Helaas wordt niet weergegeven met welke 
maat de veendiepte is opgemeten. Ook in het bijbehoren-
de archiefstuk is de maatvoering niet terug gevonden. De 
meest gebruikelijke maten waren: roede, el, voet en duim. 
Een roede en el lijken in dit perspectief zeer onwaarschijn-
lijk. Een duim is ongeveer 2,5 cm en lijkt aan de lage kant. 
Het gemiddelde getal is ongeveer VIII à X. Voor een duim 
zou dit neerkomen op een gemiddelde van 25 cm veen. 
Het kaartje is opgemaakt omdat men dit veencomplex sys-
tematisch wou vervenen. In dezelfde eeuw nog is dit ook 

Afb. 27. In 146 van de 748 boringen uit het DINO-loket komt veen en/of gyttja voor. Tussen haakjes is het aantal boringen aangegeven die 
zowel een veen- als een gyttjalaagje bevatten. Dat in respectievelijk 64% en 55% van de boringen in het broek-, zegge- en rietveengebied 
en het veenmosveengebied daadwerkelijk veen is aangetroffen, is geen verrassing. Dit komt goed overeen met de gekarteerde bodemeen-
heden. Het kopje ‘overig’ komt vrijwel geheel overeen met het gekarteerde ‘keileemplateau’. Uit de tabel wordt niet duidelijk of de dekzan-
druggen in het onderzoeksgebied ooit bedekt zijn geweest met een veen.

    Met veen Aleen	gyttja Totaal boringen gebied Percentage	veen/gyttja

Broek-,	zegge-	en	rietveen 46 (9) 0 72 64

Veenmosveen 27 (7) 1 53 55

Dekzand 3 (0)   1 73 6

Overig 70 (6) 3 550 13

Totaal 146 5 748
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den valt niet met zekerheid te zeggen of ze door oligotroof 
veen bedekt zijn geweest. De vijf bodemtypen zijn aan de 
reconstructiekaart toegevoegd als ‘broek-, zegge- en/of 
rietveen’.

Geologische	boringen	uit	het	DINO-loket
De boringen uit het DINO-loket blijken een goede indicator 
voor het voorkomen van veen. In 146 boringen uit het on-
derzoeksgebied is veen aangetroffen (afb. 27.). De borin-
gen dateren uit het begin van de 20e tot en met het begin 
van de 21e eeuw. Hoewel oudere boringen voor het huidige 
bodemonderzoek niet voldoen kunnen ze in dit kader wel 
gebruikt worden. Boringen met een veenlaag die dieper 
dan 2 meter onder het maaiveld begint zijn niet meege-
rekend. Deze veenlagen hebben over het algemeen een 
veel hogere ouderdom en zijn daarom niet relevant voor 
de veenreconstructie omstreeks 1000 na Christus. Voor 
de gekarteerde veengebieden is het aantal boringen waar 
veen in voorkomt afgezet tegen het totaal aantal boringen. 
Het is niet verrassend dat in 64% van de boringen in het 
broek-, zegge- en/of rietveengebied daadwerkelijk veen is 

juist waren gekarteerd. Ten zuiden van Wijnjeterp nabij de 
hoogte van de Kapellepôlle, zou de veenlaag net naast de 
heuvel 3,60 of zelfs 4,20 m dik zijn geweest. In het oligro-
trofe veencomplex in het westelijke deel van Wijnjeterp 
sprak men over dikten van 1,8 tot 3,3 m. Tegenwoordig 
treffen we hier alleen moerige podzolgronden aan waar-
van het veendek niet veel dikker is dan 0,5 m. Dit verschil 
is ontstaan door de commerciële verveningen in de 18e en 
19e eeuw. Met deze veendikten in ons achterhoofd tracht-
ten we ook de veenuitbreiding in het landschap tussen de 
leidijken van Wijnjeterp – Duurswoude en Ureterp – Sie-
gerswoude te reconstrueren. 

Geologische en bodemkundige aanwijzingen voor 
(voormalige) veenlagen

Bodemkaart 1:50.000, Blad 11 Oost	-		 Op de bodem-
kaart van Nederland met een schaal van 1:50.000 staan 
verschillende legenda-eenheden die duiden op een oli-
gotrofe veenbedekking. In het onderzoeksgebied zijn dit 
vlierveengronden op veenmosveen, meerveengronden 
op veenmosveen en moerige podzolgronden. De beide 
veengronden wijzen op veenmosveen en vormen dus een 
directe aanwijzing voor de groei van oligotroof hoogveen. 
Ook de moerige podzolgronden wijzen op een voormalige 
oligotrofe veenbedekking. Het podzolprofiel wijst namelijk 
op een, ten opzichte van de omgeving, wat hoger gelegen 
inzijgingsprofiel. De moerige laag wijst op een veenbedek-
king. Deze veenbedekking op de hoger gelegen gronden is 
vrijwel zeker gevoed door regenwater en is dus  oligotroof 
tot ombotroof.130 De vier bodemtypen zijn op de digitale 
bodemkaart geselecteerd en aan de reconstructiekaart 
toegevoegd als ‘veenmosveen’. Tot deze laag behoren ook 
de talloze uitblazingslaagten en pingoruïnes. Enkele pol-
lendiagrammen uit pingoruïnes tonen aan dat hier veen-
mosveen tot ontwikkeling is gekomen.131 Vandaar dat is 
besloten de reeds gekarteerde laag ‘uitblazingslaagten en 
pingoruïnes’ aan de reconstructiekaart toe te voegen als 
‘veenmosveen’. Naast oligotrofe veenindicatoren wijzen 
bepaalde bodemtypen ook op eutrofe tot mesotrofe veen-
gebieden. Dit zijn koopveengronden, vlierveengronden, 
moerige eerdgronden en de meerveengronden. De veen-
gronden bestaan voornamelijk uit een laag met zegge-, 
riet- of broekveen. Of deze gronden ooit overgroeid zijn 
geraakt met oligotroof veen blijft onduidelijk. Omdat de 
moerige eerdgronden geen podzolprofiel bevatten worden 
ze tot de laagveengronden gerekend. Ook van deze gron-

Afb. 28. Duidelijk is te zien dat de meeste  kerkheuvels ten opzichte 
van de omgeving hoog in het landschap liggen. Vooral de kerkheu-
vels van Ureterp en Siegerswoude zijn op hoge dekzandruggen 
gelegen. De kerkheuvels van Duurswoude, Wijnjeterp, Hemrik en 
Beetsterzwaag liggen ook relatief hoog in het landschap. Alleen de 
kerkheuvels van Olterterp en Lippenhuizen liggen niet hoger dan het 
omringende landschap (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland) .  

Drachten
Ureterp Siegerswoude

Bakkeveen

Duurswoude
Wijnjeterp
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135  Koopman 1986, 1-97; Koopman 1988, 147-157; Dekker 1991,   
 25-30.
136  Stichting voor Bodemkartering 1971, 58-62 & 68

132  De Langen 1992, 43; Spek & Van Smeerdijk 2001, 51-55; Brink
 kemper et al. 2009, 62-63.
133  De Bont 2008, 161-162.
134  Stichting voor Bodemkartering 1971, 70-74. 

De tweede bodemkundige aanwijzing voor voormalige 
veenlagen is het voorkomen van waterhardlagen. Water-
hardlagen ontstaan tijdens perioden waarin een veenpak-
ket aan afbraak onderhevig is. Afbraakproducten (labiele 
humus) zakten onder invloed van regenwater als disperse 
humus door de veenlaag heen en sloegen in de zandon-
dergrond neer op plaatsen met een pH- of textuursprong. 
Waterhardlagen zijn veelal bruin en de onderkant kent een 
grillig verloop terwijl de bovenkant vaak horizontaal en 
scherp is. Voorkeursposities van waterhardlagen zijn flan-
ken van hoge dekzandruggen of onder kleine opwelvingen 
van het dekzandoppervlak.135 Uit de beschrijving van de 
bodemkaart blijkt dat waterhardlagen ook in het onder-
zoeksgebied voorkomen. Ze worden op een diepte tussen 
de 80 en 100 cm aangetroffen onder veldpodzolgronden, 
moerige podzolgronden en moerige eerdgronden.136

Het veldonderzoek besloeg gerichte grondboringen in 
kerkheuvels, dekzandruggen en moerige podzol- en laar-
podzolgronden om de maximale laterale uitbreiding van 
het veen vast te stellen. Om over voldoende vergelijkings-
materiaal te beschikken zijn ook kerkheuvels buiten het 
onderzoeksgebied onderzocht op veenresten. Het gaat 
om de kerkheuvels van Siegerswoude, Ureterp, Wijnjeterp 
en Duurswoude. Onder de kerkheuvel van Siegerswoude 
(+ 7,10 m NAP) en Ureterp (+ 6,55 m NAP) is onder een 
ophopingslaag van 95 en 145 cm een droog podzolprofiel 
(haarpodzol) aangeboord (bijlage 4). De kerken liggen ten 
opzichte van de omgeving op hooggelegen dekzandruggen 
(afb. 28). Waarschijnlijk zijn deze ruggen nooit door veen 
overgroeid geraakt. De kerken van Wijnjeterp (+ 6,88 m 
NAP) Duurswoude (+ 5,35 m NAP) zijn ten opzichte van de 
omgeving veel lager gelegen. 

aangetroffen. Ook in meer dan de helft van het aantal bo-
ringen in het veenmosveengebied is veen aangeboord. In 
elf van de 27 boringen in een uitblazingslaagte of pingoruï-
ne is veen aangeboord. De boringen leveren geen duidelijk 
bewijs betreffende de veenbedekking van dekzandruggen. 
In totaal zijn er 73 boringen gezet die overeenkomen met 
de reeds gekarteerde laag ‘dekzandruggen’. In drie borin-
gen is een veenlaag aangetroffen en in één boring een laag 
gyttja. Twee boringen zijn gelegen in het zuidoostelijke 
deel van het onderzoeksgebied. Door middel van histori-
sche kaarten was reeds aangetoond dat deze dekzandrug-
gen ooit met veen bedekt zijn geweest. De overige twee 
boringen met veen en gyttja zijn gezet op dekzandruggen 
nabij het Koningsdiep. Helaas liggen de boringen aan de 
rand van deze dekzandruggen waardoor ze geen uitsluit-
sel geven over de hogere delen. In het overige deel van 
het onderzoeksgebied zijn in totaal 550 boringen gezet. Dit 
gebied komt vrijwel geheel overeen met het keileempla-
teau. Verspreid over dit keileemplateau is in 70 boringen 
een laag met veen aangetroffen. Deze zijn gesitueerd op de 
lagere delen van het keileemplateau of juist in depressies 
op hoger geleden delen. De veen- en/of gyttja-boringen 
‘overig’ en ‘dekzand’ zijn toegevoegd aan de reconstructie-
kaart als DINO-boringen (met veenlaag). 

Veldonderzoek: booronderzoek in kerkheuvels, laar-
podzolgronden	en	op	dekzandruggen	
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat een 
groot gedeelte van het onderzoeksgebied bedekt is ge-
weest of zelfs nu nog is bedekt met een laag(je) veen. 
Onduidelijk blijft of de dekzandruggen langs het Konings-
diep en de hogere delen van het keileemplateau bedekt 
zijn geweest met veen. Het huidige bodemprofiel kan aan-
wijzingen bevatten. Een eerste aanwijzing is de aanwezig-
heid van samengeperste veenlagen onder kerkheuvels, 
resthemen of onder een laarpodzolgrond. Het samenge-
perste veen oxideert niet omdat het is afgedekt door be-
bouwing of een zanddek. In verschillende kerkheuvels in 
Friesland zijn onder lagen opgebrachte grond hoogveen-
resten gevonden.132 Hoewel deze kerken op hooggelegen 
dekzandkoppen lagen, blijken ze toch overgroeid geweest 
met veenmosveen. Wanneer een restveenlaag onder een 
oude boerderijplaats bewaard is gebleven, noemt men dit 
een restheem.133 Een ander interessant fenomeen zijn de 
laarpodzolgronden. In de beschrijving van de bodemkaart 
wordt erop gewezen dat onder het cultuurdek van de laar-
podzolgronden, net boven de eigenlijke podzol, in sommi-
ge gevallen een restveenlaagje wordt aangetroffen.134

 NAP hoogte 
kerkheuvel       

Dikte van 
ophopingslaag    

Natuurlijke 
NAP hoogte

Duurswoude + 5,35 m NAP 1,55 m + 3,80 m NAP

Wijnjeterp + 6,88 m NAP 3,00 m + 3,88 m NAP

Ureterp + 6,55 m NAP 1,45 m + 5,10 m NAP

Siegerswoude + 7,10 m NAP 0,90 m + 6,20 m NAP

Afb. 29. NAP hoogte van de kerkheuvels afgezet tegenover de dikte 
van de ophopingslaag. Opmerkelijk is de dikte van het veendek 
van de ophopingslaag in Wijnjeterp. Siegerswoude is het hoogst 
gelegen, ook in relatie met het omliggende landschap. De ophop-
ingslaag is hier het dunste.   
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Onder de kerkheuvel van Wijnjeterp kwam op een diepte 
van 3 m een laagje van 3 à 4 cm met veen voor (afb. 30). 
Net onder deze laag met veen begon de B-horizont. Op een 
diepte van 165 cm werd onder de kerkheuvel van Duurs-
woude een sterk kazige/smerige, donkere laag aangetrof-
fen. Direct hieronder begon de B-horizont. De kazige laag 
kan niet worden betiteld als een moerige laag, het gaat 
om een zeer natte veldpodzolgrond. Waarschijnlijk is deze 
bodem ook overgroeid geweest met veen. Ten opzichte 
van de natuurlijke NAP hoogte zijn de kerkheuvels van 
Wijnjeterp en Duurswoude het laagst gelegen (afb. 29).  
Maar waarom de zeer hoge ophopingslaag in Wijnjeterp? 
Zelfs in de 18e eeuw lag op minder dan één kilometer ten 
zuiden van de kerkheuvel nog een laag van bijna 3 m oli-
gotroof veen. Is de heuvel opgeworpen in een overwegend 
veenlandschap en is eerst een laag met veen weggegraven 
tot vlak boven het pleistocene zand? Of was tijdens het 
opwerpen van de heuvel de veenlaag toch al bijna geheel 
geoxideerd, ingeklonken en veraard? 

Het onderzoek naar historische kaarten heeft aangetoond 
dat de hoger gelegen dekzandruggen aan de zuidkant van 
Wijnjeterp en Duurswoude en het keileemplateau ten 
noorden van Siegerswoude en Ureterp ten dele bedekt zijn 
geweest met oligotroof veen. Onduidelijk blijft of dit ook 
het geval was met de dekzandruggen langs het Konings-
diep. Vandaar dat in deze dekzandruggen enkele boringen 
zijn gezet (bijlage 5). Het gaat om de dekzandruggen die 
veelal zijn gelegen in natuurgebieden (afb. 31). Hier is de 
kans op intacte bodemprofielen het grootst. De bodemop-
bouw op de dekzandrug in de Wijnjeterperschar was zeer 
afwisselend (DZ 9-14). Van oorsprong was dit een stuif-
zandterrein. In het gebied werden namelijk stuifzandlagen 
aangetroffen van soms meer dan 50 cm dikte. Hieronder 
lag nog een min of meer intact podzolprofiel. In de uitbla-
zingskommen was dit podzolprofiel verheel verdwenen; 
waarschijnlijk door verstuiving. Na een dunne humuslaag 
lag vrijwel direct de C-horizont aan de oppervlakte. In dit 
profiel werd tot op een diepte van 1,15 m geen keileem-
laag aangetroffen (+ 3,50 m NAP). Waarschijnlijk hebben 
we hier van doen met uitblazingskommen in dekzandlaag-
ten en opgestoven dekzandhoogten. Het hoogste punt wat 
is bemonsterd was + 5,90 m NAP. Tot op een diepte van 
4 m werd geen waterhardlaag of keileemlaag aangeboord 
(bijlage 7. boring B1). Ook in de overige boringen werden 
geen indicatoren van een voormalige veenbedekking aan-
getroffen. Aan de noordzijde van het Koningsdiep zijn twee 
hooggelegen dekzandkoppen bemonsterd op waterhard-

Laaggrenzen	 Kleur	 									Grondsoort	 Interpretatie
           0          Licht bruin/grijs zand Bouwvoor
         30          Licht grijs/wit  zand Verstoord
       220          Licht bruin/grijs zand Verstoord
       297          Donker bruin  veen Veen onbekend
       300          Donker bruin/grijs zand A/E verwerkt
       310          Donker bruin/grijs zand B-horizont
       320          Donker bruin/geel zand B/C-horizont
       340                                        Einde boring, gll

Afb. 30. (2 foto’s en tabel) De kerkheuvel van Wijnjeterp is op een 
hoge opgeworpen heuvel gelegen (+ 6,88, NAP). Tijdens een eerste 
boring in de heuvel is op een diepte van ongeveer 3,00 m een 
veenlaagje aangetroffen. Samen met de fysisch-geograaf Gerard 
Aalbersberg is deze veenlaag vervolgens bemonsterd met een 
brede guts van 5 cm. Op een diepte van 2,97 cm (+ 3,91 NAP) werd 
opnieuw een veenlaagje aangetroffen. Dit monster is door de pa-
leoecoloog Bas van Geel op micro- en macroresten onderzocht. De 
resultaten van dit onderzoek worden verder op in dit hoofdstuk be-
sproken. De tabel geeft de bodemopbouw van de kerkheuvel weer. 
Onder de veenlaag werd een natuurlijk podzol-B profiel aangetrof-
fen. Mogelijk is de toplaag de A-horizont. Een echte uitspoelingslaag 
(E-horizont) werd niet aangetroffen. Het onderste plaatje geeft 
geeft het monster weer (foto’s: D. Worst).
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kon geen uitsluitsel worden gegeven of het hier om veld- of 
haarpodzolgronden ging. De B-horizont was donker bruin/
grijs en soms donker bruin/rood. Opmerkelijk was dat de 
Bhe-horizont vaak sterk kazig was. De Bhs-horizont was in 
deze boringen hard en verkit. Deze verkitte laag heeft een 
stagnerende werking op inzijgend water. Waarschijnlijk is 
hierdoor de kazige laag ontstaan. Op een diepte van 1,75 

lagen (DZ 1 – 8). In boring DZ 1 -3 was het bodemprofiel 
steeds tot in de C-horizont verstoord. Tot op een diepte van 
2,20 m werd geen waterhardlaag aangetroffen (+ 4,30 – 
5,50 m NAP). In de boringen DZ 4 – 8 bijna in alle boringen 
een zeer intact podzolprofiel aangeboord (+ 5,50 – 6,20 m 
NAP). Op een diepte van ongeveer 0,50 cm ging het podzol-
profiel via een B/C-horizont over in een C-horizont. Helaas 

Afb. 31. De boringen op de dekzandruggen langs het Koningsdiep. Zuidwaarts de boringen die zijn gezet in de Wijnjeterperschar. Noord-
waarts de boringen op enkele dekzandhoogten waaronder De Merskenheide (noordoost). De nummering loop van links naar rechts. Bron: 
Actueel Hoogtebestand Nederland

Afb. 32. De onderstaande afbeelding toont het reliëf op de Merskenheide. Duidelijk zijn de verschillende karrensporen te zien die over de 
heide lopen. Op de kaart zijn tevens de verschillende boringen weer aangegeven (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland 2). 

Dz 14 - 19

Dz 1-3
Dz 4 - 8

Dz 9 - 13

Het Koningsdiep

Duurswouderheide
Wijnjeterperschar

N-381

Wijnjewoude

Heidehuizen
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De veenlaag is op + 5,65 m NAP gelegen, in vergelijking 
met de omgeving een van de meest hooggelegen punten. 
Dit kan op twee manieren verklaard worden. Dit hoogste 
punt is in eerste instantie het laagste punt geweest in de 
omgeving. Tijdens de oligotrofe veenontwikkeling is het 
gebied vernat en heeft zich hier veen gevormd. Doordat 
hier veen is gevormd is dit gebied naderhand niet versto-
ven terwijl dit wel is gebeurd bij het omliggende hogere en 
drogere terrein. Een tweede optie is dat bijna het gehele 
terrein is overgroeid met oligotroof veen. In de omgeving 
van boring Dz 12 zijn enkele boringen gezet ter verificatie 
van de veenlaag. Hierbij werden ook weer veenlaagjes 
aangetroffen of een zeer kazige en smeerbare laag boven 
de E-horizont. De Bh-horizont was in vergelijking met de 

m werd in boring D4 een keileemlaag aangetroffen (+ 5,50 
m NAP). De overige boringen zijn niet verder doorgezet 
dan 2,0 m. Ook hier zijn geen waterhardlagen aangetrof-
fen. Zeer interessant zijn de boorprofielen van de boringen 
die zijn gezet in de Merskenheide (afb. 32). Net als in de 
Wijnjeterperschar hebben we hier vandoen met een ver-
stoven dekzandrug. Alleen in een laagte bij boring Dz 11 
werd op 1,10 m een keileemlaag gevonden (+ 4,35 m NAP). 
Opmerkelijk genoeg troffen we in boring Dz 10 tot op een 
diepte van 3,0 m geen keileemlaag aan (+ 4,65 m NAP). In 
de hoogte bij boring Dz 12 werd onder een stuifzandlaag 
van 0,60 m een veenlaagje aangetroffen (+ 6,25 m NAP). 
Onder dit veenlaagje werd op 0,68 m een geheel intact 
podzolprofiel aangetroffen (afb. 33 & 35).      

Afb. 33. De gutsboring 
laat een overgang zien 
van stuifzand – veen – A-
horizont en de E-horizont 
(deze is ten dele uit de 
guts gevallen). Bron: Foto 
D. Worst

Afb. 34. Op het rechter 
plaatje is in de edelman 
boor duidelijk een laagje 
veen te zien (bron: foto 
D. Worst).

Afb. 35. Het omcirkelde terrein op afb. 32 geeft de afgegraven wand weer die oorspronkelijk is aangelegd voor de oeverzwaluw. Bij de aan-
leg van dit terrein heeft men dwars door een karrenspoor heen gegraven. Dit profiel is op de afbeelding weergegeven. Het karrenspoor heeft 
zich duidelijk in de natuurlijke ondergrond ingesneden. Met pijlen is deze insnijding weergegeven. Later is dit profiel gevuld met stuifzand. 
Het lijkt erop dat deze opvulling in twee fasen heeft plaatsgevonden. Aan de oppervlakte en net boven de insnijding zijn twee verschillende 
stuifzandlagen waar te nemen (bron: foto D. Worst). 
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137  Veldtekening B.A.I. (aanwezig in archief G.I.A.)

rige laag bevatten. In een laagte nabij Ureterp  (bijlage 3, 
boring 28, 29, 30) en in de omgeving van Wijnjeterp blijkt 
dit het geval (bijlage 6). Hoewel in de laagte bij Ureterp een 
duidelijke moerige laag ontbreekt, betreft het hier zeer 
natte veldpodzolgronden. In een boring in het laagste deel 
van dit terrein bleek inderdaad nog een veraard veenlaagje 
aanwezig. De moerige podzolgronden rondom Wijnjeterp 
bevatten een cultuurdek van 40 à 50 cm dikte, onder deze 
laag bevind zich een restveenlaag van ongeveer 10 cm dik 
(Wp/CHn 7 & 8). Hieronder begint de B-horizont, die lang-
zaam overgaat in een C-horizont. De keileemlaag begint 
vaak ondieper dan een meter. Boring 4-11 en 16 (bijlage 
3) komen overeen met een laarpodzolgrond. Helaas zijn de 
boringen veelal verstoord. Alleen in boring 7 en 7a is een 
restveenlaagje aangetroffen. De bodem is hier echter zeer 
verstoord, waardoor dit veraarde veenlaagje mogelijk niet 
natuurlijk is. De laarpodzolgronden in de omgeving van 
Wijnjeterp gaven een heel ander beeld (bijlage 6). Na een 
donker cultuurdek van 30 à 50 cm volgde in boring Wp 3, 4 
en 6 een restveenlaagje. Onder dit veenlaagje begint een 
B-horizont (soms erg hard) die langzaam overgaat in een 
C-horizont. De keileemlaag ligt tussen 75 en 145 cm. In de 
overige boringen ontbreekt hier het restveenlaagje. Opval-
lend is dat de keileemlaag hier al tussen 60-70 cm begint. 
Op de historische kaart van Schotanus Halma uit 1718 
komen boring Wp/cHn 1 t/m 8 overeen met bouwland 
(afb. 37). Gaan we ervan uit dat de restveenlaag natuurlijk 

boringen Dz 4-8 slechts licht verkit. Door middel van een 
gedetailleerd booronderzoek in dit natuurgebied zou een 
beter overzicht kunnen worden verkregen van de versprei-
ding van deze veenlaag. Ook onderzoek micro- en macrore-
sten onderzoek naar de veenlaag zou meer inzicht kunnen 
geven naar de samenstelling in de ontwikkeling van dit 
oligotrofe veen. De reeds benoemde steilwand in dit na-
tuurterrein maakte duidelijk dat we hier te maken met een 
haarpodzolgrond (afb. 34). Het podzolprofiel uit boring 
Dz12 komt sterk overeen met de profielen die te zien zijn 
bij de steilwand. Al eerder is aangegeven dat haardpodzol-
gronden overgroeid kunnen raken met veen. Voor het stu-
diegebied is dit nu aangetoond. De vraag blijft nu in welke 
context dit is gebeurd. Waarschijnlijk zijn de zandverstui-
ving in dit gebied in de middeleeuwen ontstaan. Juist deze 
zandverstuivingen hebben ervoor gezorgd dat het aange-
troffen veenlaagje bewaard is gebleven. Maar in wel kader 
moeten we de karrensporen bezien. Bestaat een verband 
met de vele karrensporen die hier zijn aangetroffen (afb. 
35)? De karrensporen hebben zich tot in de C-horizont in-
gesneden. Dit leemarme zand droogt zeer snel uit en kan 
in droge en windrijke perioden gaan verstuiven. Zeer waar-
schijnlijk hebben de karrensporen dan ook wel bijgedragen 
aan de lokale zandverstuivingen. 

In de jaren ’60 voerde Elzinga een opgraving uit op de flank 
van een dekzandrug ten westen van de Wijnjeterperschar. 
De opgravingsplattegronden van deze opgraving tonen 
alleen in de sloten turf-/veenlaagjes; tevens waren water-
putten opgezet uit turfzoden (afb. 36).137 De veenvorming 
in de sloten kan secundair zijn en de turfzoden uit de wa-
terput kunnen van elders komen. Alle overige sporen zijn 
helaas verstoken van veenresten. 

Ter controle zijn enkele moerige podzolgronden en laar-
podzolgronden bemonsterd of ze inderdaad nog een moe-

Afb. 36. Een 
profiel van een 
sloot op de 
dekzandrug 
waarin onderin 
‘Turf- veen-
laagjes’ zijn 
aangetroffen.

Afb. 37. Op de kaart van Schotanus Halma uit 1718 is bouwland 
gekarteerd. Hieronder ligt de bodemkaart: het donkerbruine deel 
komt overeen met een laarpodzolgrond en het blauwe met een mo-
erige podzolgrond. In het paars zijn de boringen Wp 1 (linksboven) 
tot en met Wp 8 (rechtsonder) aangegeven. Bron: Schotanus Halma 
1718 en digitale bodemkaart. 

Kerk



62

139  Allershof 1881, 50-58138  Allershof 1881, 19-21.

bij aanhoudende droogte snel uit.138 Mogelijk wijst de bo-
venstaande beschrijving ook op laarpodzolgronden met 
een veenlaagje onder het cultuurdek. De auteur beschrijft 
verder dat bij ontginningen van afgeveende hoogveen- en 
heidegronden de restveenlaag altijd werd verwerkt. Wan-
neer veenlagen van minimaal 20 à 30 cm aanwezig waren 
werd veenboekweitbouw gepleegd, de laatste 10 cm van 
de veenlaag bewaarde men. Deze liet men aan het maai-
veld liggen om te verwerken met de zode. Ook wanneer 
onder de zode een veenlaag aanwezig was werd deze naar 
boven gehaald en met de zode verwerkt.139 De restveen-
laag kwam aan de oppervlakte en oxideerde hierdoor. Ook 
dit is een aanwijzing dat de gronden met een restveenlaag 
onder het cultuurdek in ieder geval voor deze periode zijn 

is, dan betekent dit dat het humeuze cultuurdek is opge-
bracht. Mogelijk heeft men de bovenste veenlaag bezand 
of aangerijkt met plaggenmest om bouwland te creëren. 
Aangezien de landerijen in 1718 al worden gekarteerd als 
‘akker’ was de veenlaag toen al omgezet tot bouwland. Of 
het humeuze cultuurdek wijst op plaggenbemesting zal 
nader onderzocht moeten worden. In een landhuishoud-
kundige beschrijving van onder meer Opsterland uit 1881 
worden gronden genoemd waar zich onder het cultuurdek 
een laag ‘spalter’ of ‘pik’ bevind. Spalter is een ‘stof’ die 
voorkomt als dicht opeengepakte bladen (mogelijk Sphag-
num cuspidatum of ‘bijbeltjesveen’). Pik doet zich voor 
als een vuile stof die aan werktuigen blijft kleven (gliede). 
Deze gronden lieten nauwelijks water door en droogden 

Afb. 38. Veenreconstructiekaart op basis van historische kaarten, bodemkaart, DINO-boringen en eigen veldonderzoek. Als ondergrond voor 
deze kaart is de topografische uit 2003 gebruikt. In het geel zijn de dekzandruggen aangegeven.

Bakkeveen

Drachten

De Wilp

Hemrik

Olterterp

De Drait

Het Koningsdiep
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In laag gelegen zones heeft dit waarschijnlijk bestaan uit 
eutroof tot mesotroof veen en naarmate deze veenlaag 
zich verder ontwikkelde waarschijnlijk ook oligotroof veen. 
Wat betreft de hoge dekzandruggen langs het Konings-
diep en het hooggelegen keileemplateau in de omgeving 
van Siegerswoude blijven we in het ongewis. De hoog in 
de omgeving liggende veenlaag op De de Merskenheide 
heeft aangetoond dat ook deze dekzandruggen met oligo-
troof veen bedekt kunnen zijn geweest (+5,65 m NAP). De 
vraag blijft hoe deze veenlaag zich heeft ontwikkeld. Was 
het van oudsher een laag gelegen zone op de dekzandrug 
en heeft door zandverstuivingen een reliëfinversie plaats-
gevonden? Of zijn de dekzandruggen vanuit het beekdal 
ofhet keileemplateau overgroeid door een (dun) laag oli-
gotroof veen? Rond 1000 na Christus heeft vrijwel het 
gehele studiegebied onder een laag eutroof-, mesotroof- 
of oligotroof veen gelegen. In het oligotrofe veencomplex 
ten zuiden van Wijnjeterp was deze laag in de 18e eeuw 
plaatselijk nog 3,3 m. dik. Onduidelijk blijft of de dekzand-
ruggen langs het Koningsdiep en het hoger gelegen kei-
leemplateau in de omgeving van Siegerswoude geheel of 
ten dele bedekt is geraakt met oligotroof veen. Boringen 
in de Merskenheide hebben aangetoond dat dit zeker tot 
de mogelijkheid behoord. Nader onderzoek op dekzand-
ruggen met lokale zandverstuivingen zou dit beeld kunnen 
aanscherpen. 

aangemaakt. Geconcludeerd kan worden dat zowel de 
laarpodzolgronden ten noorden en zuiden van de kerk van 
Wijnjeterp vroeger met veen bedekt zijn geweest. 

Veenreconstructiekaart
De onderstaande veenreconstructiekaart is gemaakt op 
basis van: 1. historisch kaartmateriaal; 2. actuele geologi-
sche en bodemkundige gegevens; 3. eigen booronderzoek. 
Deze kaart hier in het kort toegelicht (afb. 38).   

De legenda-eenheden ‘oligotroof veen’ en ‘eutroof- en 
mesotroof veen’ zijn op basis van de digitale bodemkaart 
en op basis van de toelichting van deze bodemtypen aan 
deze veenreconstructiekaart toegevoegd. Hieruit blijkt dat 
het stroomdal van het Koningsdiep tegenwoordig bedekt 
is met een laag eutroof- en mesotroof veen. In het dal van 
de Drait vinden we zowel eutroof/mesotroof- en oligotroof 
veen. Het is goed mogelijk dat naast het eutrofe/meso-
trofe veen het dal van het Koningsdiep eertijds ook ten 
dele overgroeid is geraakt door oligotroof veen. De zone 
achter de leidijken van Wijnjeterp – Duurswoude en Ure-
terp – Siegerswoude is bedekt geweest met voornamelijk 
oligotroof veen. Ten zuiden van Wijnjeterp had dit oligo-
trofe veenpakket gemiddeld een dikte van 2,7 m. Wanneer 
zich in deze zones laagten bevinden, zoals in het dal van de 
Drait, kon zich hier ook eutroof- en mesotroof veen ont-
wikkelen. Uit de ‘DINO-boringen’ en ‘eigen boringen’ blijkt 
dat in boringen op het keileemplateau vaak veen is aan-
getroffen. Vooral in laagten op dit keileemplateau, onder 
het dek van laarpodzolgronden en op plaatsen met het 
bodemtype moerige podzolgrond. Uit de vele boringen 
waarin veen is aangetroffen kunnen we concluderen dat 
dit keileemplateau geheel onder het veen heeft gelegen. 

 

Afb. 39 . Hoogveenvorming naar Veenenbos. Op de waterafvoerende dekzandruggen kon zich ‘spalterveen’ ofwel Sphagnum-cuspidatum-
veen ontwikkelen. De dekzandruggen deden dienst als slenken die het water uiterst langzaam konden afvoeren (bron: Veenenbos, 1954). 
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deel van het studiegebied watert af op de bovenloop van 
de Tjonger of Kuinder (afb. 40). In het meest zuidweste-
lijke deel van het onderzoeksgebied ligt de bovenloop van 
de Ee-stroom die geheel met dekzand is opgevuld. Juist in 
deze depressie zijn de Opsterlandse en de Schoterlandse 
Compagnonsvaart gegraven. Op de hoogtekaart steekt 
deze bovenloop echter veel minder duidelijk af dan die 
van het Koningsdiep of de Drait. Het stroomdal is dan ook 
niet op de kaart ingetekend. De diverse zijloopjes die op de 
kaart te zien zijn dragen geen naam. Het zijn laagten in het 
landschap die op de AHN zijn te onderscheiden. De laagten 
voerden het water af richting het Koningsdiep of de Drait. 

De afwatering van oostelijk Opsterland omstreeks 
900 na Christus

Aan het einde van de allerød periode en in de late-dryas, 
ongeveer 14.000 tot 12.000 jaar geleden, werd onder in-
vloed west- tot zuidwestelijke winden over het studie-
gebied een laag met Jong Dekzand II afgezet. Dit zorgde 

3.4 Hoofdlijnen van de natuurlijke afwatering van 
oostelijk	Opsterland	rond	900	na	Christus

Inleiding
Het onderzoeksgebied heeft twee watervoerende hoofd-
systemen gekend: het Koningsdiep en de Drait. Het Ko-
ningsdiep ontspringt ten oosten van Bakkeveen in het 
grensgebied tussen de provincies Drenthe en Gronin-
gen en loopt van daaruit in zuidwestelijke richting naar 
Oldeboorn. De stroom splitst de gemeente Opsterland 
op in een noordelijk en zuidelijk deel (afb. 40). De Drait 
ontspringt ten noordoosten van Ureterp aan de Vaart ter 
hoogte van afrit 31 van de A7 en stroomt van daaruit rich-
ting Beetsterzwaag om hier noordwestwaarts af te buigen 
richting Drachten. Op de kaart zijn twee bovenlopen van 
de Tjonger of Kuinder te zien. De eerste ligt ten zuiden van 
Duurswoude en heeft als naam gekregen ‘Boven Tjonger’. 
Ten zuidoosten van Donkerbroek ligt een tweede stroom 
die als ‘Bovenloop Tjonger’ is weergegeven. Deze voeg-
den zich oorspronkelijk tussen Donkerbroek en Makkinga 
bijeen, de stroom heet dan de Tjonger of Kuinder. Een klein 

Afb. 40. De afwatering in het studiegebied. De zwarte pijlen geven de afwateringsrichting aan. De licht blauwe vlakken zijn de stroomdalen 
van de verschillende riviertjes. Het gearceerde gebied zijn de zogenaamde ‘badkuipen’. Laaggelegen zones, voornamelijk op het keileempla-
teau, waarvan de afwatering beperkt is. Ook de waterscheidingen zijn op de kaart vermeld (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland). 
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zijdalen tezamen met de Sphagnum cuspidatum-slenken 
voor de afwatering van het oligrotrofe/ombotrofe veen. 

De dekzandruggen langs het Koningsdiep lagen pal naast 
het beekdal waardoor de afwatering hiervan relatief gun-
stig was. In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat ook 
op deze dekzandruggen oligotroof veen kon ontstaan. Nog 
belangrijker is dat deze dekzandruggen de afwatering van 
het veenpakket op het keileemplateau en in de badkuipen 
blokkeerde. Hierdoor kwam het water via een omweg uit-
eindelijk in het Koningsdiep of de Drait terecht. De slechte 
afwatering van deze zone zal een gunstige invloed hebben 
gehad op de lokale veengroei. De vraag blijft hoe hoog dit 
veen in deze zones omhoog is gegroeid. Heeft het veen-
pakket ook nog water afgevoerd over deze dekzandruggen 
heen? Het veenpakket zou dan boven deze ruggen moeten 
zijn uitgegroeid. Ten zuiden van Wijnjeterp is bewezen dat 
het oligotrofe veenpakket zelfs 3 m hoog was. 

3.5	De	stratigrafische	opbouw	van	het	veen-			
pakket	en	een	benadering	van	de	natuurlijke	
vegetatie	in	oostelijk	Opsterland	rond	900	na	
Christus	

Inleiding

Alle bloeiende planten en bomen produceren stuifmeel 
(pollen). Onder invloed van de wind wordt het stuifmeel 
verspreid over het landschap afgezet. Zodra het stuifmeel 
in open water of in veengebieden terecht komt kan het 
lang bewaard blijven. Paleobotanici kunnen door middel 
van microscopisch onderzoek bepalen van welke plant- of 
boomsoort pollen afkomstig zijn. De opeenstapeling van 
veen- en sedimentatielagen verschaft dus informatie over 
de vegetatiegeschiedenis. Om de vegetatie omstreeks 900 
na Christus te reconstrueren is het van belang om over se-
dimentatie- en/of veenlagen van gelijke ouderdom te be-
schikken. In het onderzoeksgebied zal het met name veen-
lagen betreffen; grote open wateren ontbreken. Helaas 
mist juist deze cruciale veenlaag vaak doordat het veen is 
geoxideerd of vergraven. Deze paragraaf is gebaseerd op 
paleobotanisch onderzoek in het studiegebied en de nabije 
omgeving. Dit onderzoek stamt vooral uit de jaren ’50 en 
’60, destijds konden nog veenpakketten worden bemon-
sterd die vandaag de dag geheel vergraven zijn. Daarnaast 
is een restveenlaag onder de kerkheuvel van Wijnjeterp 
onderzocht op micro- en macroresten. 

voor een verstopping in de beekdalen. Bewijs hiervoor 
is dat men in het Koningsdiep veen uit het Allerød heeft 
aangetroffen wat overstoven is door dit Jong Dekzand 
II.140 Tussen ongeveer 12.000 en 7.000 jaar geleden steeg 
de zeespiegel door het afsmelten van de noordelijke ijs-
kappen zeer snel. Ook in de navolgende perioden steeg 
de zeespiegel, zij het in mindere mate.141 Beide factoren 
waren van invloed op de verslechterde afwatering van het 
Koningsdiep en de Drait. De verslechterde afwatering had 
als gevolg dat het studiegebied vernatte, waardoor in de 
beekdalen veen werd gevormd. Door het debiet van het 
beekdal kon deze waarschijnlijk nooit geheel verlanden en 
zochten kleine stroompjes zich een weg door een overwe-
gend zegge- en broekveenmoeras.142 Het overwegend oli-
gotrofe veenpakket in de bovenloop van de Drait vormde 
de waterscheiding tussen Opsterland en Smallingerland/
Groningen. Het oligotrofe veenpakket ten zuiden van Wijn-
jeterp was de waterscheiding tussen Opsterland en Scho-
terland.  De afwatering van het keileemplateau was vrijwel 
geheel gericht op het Koningsdiep. De dekzandgordel ten 
noorden en ten zuiden van het Koningsdiep blokkeerde 
deze afwatering. Daarnaast zorgden ondiepe keileemlagen 
of verkitte podzolen ervoor dat het water niet of nauwe-
lijks kon wegzijgen in de bodem. Het gevolg was dat water 
afstroomde richting de laaggelegen zones op het keileem-
plateau, deze worden hier ‘badkuipen’ genoemd (afb. 40). 

Na verloop van tijd raakten deze badkuipen gevuld met 
veen. Dit eutrofe of mesotrofe veen kon zich uiteinde-
lijk ontwikkelen tot een oligotroof veen. Ook konden in 
afvoerloze laagten zoals uitblazingskommen en pingo-
ruïnes oligotroof veen ontstaan. Deze koepels met oligo-
troof veen breidden zich vervolgens gestaag uit over het 
keileemplateau. Uiteindelijk raakten zelfs dekzandruggen 
op het keileemplateau overgroeid waardoor een reliëfin-
versie plaatsvond. De dekzandruggen vormden de laagste 
plekken in het hoogveengebied.143 Aan de randen van de 
veenmosveenkoepels kon in de zogenaamde slenken het 
water uiterst langzaam afstromen richting de beekdalen.144 
In deze slenken, die in sommige gevallen waren gelegen 
op dekzandruggen, kon zich Sphagnum cuspidatum-veen 
vormen (afb. 39).145 Sphagnum cuspidatum-veen groeit na-
melijk zeer nat, juist in dergelijke slenken.146 Deze veensoort 
vormt het een prima indicator van voormalige slenken of 
veenriviertjes. Het is niet duidelijk of grotere, ingesneden 
zijdalen van het Koningsdiep en de Drait overgroeid zijn ge-
raakt met veenmosveen. Mocht de veengroei zich beperkt 
hebben tot eutroof tot mesotroof veen, dan zorgden deze 
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cum, subboreaal en subatlanticum (afb. 10). Veenlagen 
uit het boreaal en subboreaal waren donker, sterk vergaan 
en bevatten meestal planten die wijzen op relatief droge 
omstandigheden. De veenlagen uit het atlanticum en sub-
atlanticum waren lichter van kleur en dus minder sterk 
vergaan. Het eerste wijst op relatief warme en drogere 
perioden, het laatste op een oceanisch koel en vochtig kli-

Paleobotanische gegevens
Vanwege de afhankelijkheid van regenwater zijn hoogve-
nen erg gevoelig voor klimaatsveranderingen (tempera-
tuur, neerslag en verdamping). Scandinavische onder-
zoekers maakten honderd jaar geleden al gebruik van dit 
principe. Vooral op basis van hoogveenprofielen maakten 
zij een onderverdeling in het holoceen: boreaal, atlanti-

Opende	I	(De	Planque,	1950) Opende	(Van	Zeist,	1960)
Diepte	in	cm Beschrijving Diepte	in	cm Beschrijving

0 - 6 Sphagnum cymbifolium + Calluna 0-75 Onbekend

6 - 12 Sterk verweerd veen 70-75 Fen peat

12 - 41 Sphagnum imbricatum 75-185 Fresh Sphagnum peat

41 - 46 Sphagnum imbricatum + Eriophorum 185-320 Humified sphagnum peat

46 - 58 Eriophorum (wollegras) 325-320 Sand

58 - 73 Calluna wortelen + bladeren Sphagnum spec. 325-330 Fen peat

73 - 76 Sphagnum spec.

76 - 89 Humeus zand
89 - 105 E-horizont (Bleichsand) Drachtstercompagnie	(Florschütz,	1954)
105 - 114 B-horizont (Iron pan) Diepte	in	cm Beschrijving

 0-5 Onbekend

Opende	II	(De	Planque,	1950) 5-15 Sphagnum cuspidatumveen

Diepte	in	cm Beschrijving 15-35 Humeus Sphagnum cuspidatum veen

0 - 5 Sphagnum cymbifolium + Calluna 35-80 Sphagnum cuspidatum veen

5 - 20 Sterk verweerd veen 80-95 Humeus veen

20 - 50 Sphagnum imbricatum 95-120 Humeus zand

50 - 70 Eriophorum (wollegras)

70 - 85 Calluna wortelen + bladeren Sphagnum spec. Allardsoog	(Florschütz,	1954)
85 - 90 Sphagnum spec. Diepte	in	cm Beschrijving

90 - 118 Humeus zand 0-48 Sphagnum cuspidatum veen

 48-55 Sphagnum met (mesotroof) veen

Opende	III	(De	Planque,	1950) 55-72 Sphagnum cuspidatum veen

Diepte	in	cm Beschrijving 72-95 Broekveen (Els en Berk)

0 - 45 Calluna + Sphagnum imbricatum

45 - 105 Sphagnum imbricatum

105 - 135 Eriophorum + Calluna

145 - 208 Verweerd veen met Monocots (eenzaadlobbigen)

208 - 223 Humeus zand

Afb. 41. Beschrijving van de veenlagen voor de pollendiagrammen die hieronder worden behandeld. In deze diagramman zijn oligotrofe 
veenlagen bemonsterd die waarschijnlijk stammen uit het subatlanticum.  
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Eik (Quercus). Het voorkomen van Emmertarwe en het 
percentage Smalle weegbree en zuring zijn te verklaren 
aan de hand van de ‘landnam-theorie’ van Iversen. Tijdens 
het neolithicum kapte men stukken bos om zo akkerland 
te verkrijgen. Na een periode van ongeveer 100 jaar raakte 
de grond uitgeput en trok men verder. Ook dit wordt weer-
gegeven in het pollendiagram. De percentages pollen van 
pioniers als berk (Betula) en hazelaar (Corylus) nemen naar 
verloop van tijd weer toe.152 

In 1961 is een 5 meter dik veenprofiel uit de voormalige 
bedding van de Drait onderzocht. Dit was tussen Ureterp 
Vallaat en Selmien, ter hoogte van het huidige industrie-
terrein Azeven onder Drachten. In de bovenste 1,50 meter 
onderscheidde Florschütz het atlanticum en het subbo-
reaal, de bovenste centimeters gaven een ‘subatlanticum 
indruk’. Op een diepte van 20 tot 80 cm wisselden broek-, 
zegge- en veenmoslagen elkaar af. De bovenste 20 centi-
meter bestond uit veen met Empetrum-resten (groenblij-
vende dwergstruiken, onder andere kraaiheide). Verder 
kwamen in deze laag een hoog percentage pollen van els 
(Alnus) voor. In mindere mate werden hazelaar (Corylus), 
eik (Quercus), berk (Betula), den (Pinus) en wilg (Salix) 
aangetroffen. Een duidelijke grens tussen subboreaal en 
subatlanticum is in het pollendiagram niet waargenomen, 
waarschijnlijk omdat het hier een overwegend laagveen-
profiel betreft.153

In 1954 analyseerde Florschütz twee profielen in kleine, 
niet afgeveende terreinen nabij Drachtstercompagnie en 
Allardsoog. Op basis van de pollendiagrammen bepaalde 
hij dat het veen aan het einde van het subboreaal begon te 
groeien. In het diagram van de Drachtstercompagnie wordt 
het Subatlanticum in de bovenste 75 cm waargenomen. 
Veenlagen met hierin Sphagnum cuspidatum, Snavelbies 
(Rhynchospora), Calluna en Erica wisselen elkaar af (afb. 
41). Het andere diagram toont vanaf 70 cm een dik pakket 
met Sphagnum cuspidatum. In de onderste laag komt ook 
veel Waterdrieblad (Menyanthes) voor.154 Sphagnum cuspi-
datum ofwel spalterveen is zeer gelaagd. Ieder jaar komt 
er een laagje dood veenmos bij. Doordat in de slenken 
vrijwel geen andere planten met wortels groeien verkrijgt 
het de mooie horizontale gelaagdheid, vandaar de naam 
bijbeltjesveen.155 Beide pollendiagrammen tonen hoge 
waarden voor de els. Hierna volgen eik, hazelaar, berk, 
beuk, den, haagbeuk en wilg. Uit het diagram van het ter-
rein nabij Drachtstercompagnie blijkt dat ook hier in de top 
veel heiachtigen (Ericcaceae) en grasachtigen (Gramineae) 

maat. Uiteindelijk is gebleken dat het holoceen meerdere 
klimaatsveranderingen heeft gekend en dat deze indeling 
te grof was.147 Desondanks bleek de overgang van het sub-
boreaal naar het subatlanticum wel goed aantoonbaar te 
zijn. In hoogvenen wordt deze overgang vaak weerspiegeld 
door het zogenaamde Schwarz-Weisstorf Kontakt (SWK). 
Dit is de overgang van ‘oud’ veenmosveen naar ‘jong’ 
veenmosveen. Het ‘oud’ veenmosveen komt overeen met 
het subboreaal. Kenmerkend is het voorkomen van Sphag-
num rubellum, eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) 
en struikheide (Calluna vulgaris). Het hoogveen is erg 
donker en sterk vergaan. Klimatologisch gezien is het een 
relatief warme en droge periode. Na een overgangsfase 
met Sphagnum cuspidatum begint in het subatlanticum 
de groei van het ‘jong’ veenmosveen. Dit bestaat voorna-
melijk uit Sphagnum imbricatum en Sphagnum rubellum. 
Het veen is lichtbruin tot geel en weinig veraard. Het is ge-
vormd in een vochtiger en kouder klimaat. Van Geel heeft 
deze overgang gekoppeld aan een afname in zonneactivi-
teit zo’n 2850 jaar geleden (850 v. Chr.). Deze afname leidde 
tot een kouder en natter klimaat dat zijn weerslag had op 
de soortensamenstelling en kleur van het hoogveen.148 Zou 
de omschrijving van de veenlaag bij de Kapellepôlle op uit 
1848 betrekking hebben gehad op deze grenslaag? Zou het 
‘graauw’ veen vergelijkbaar zijn met jong veenmosveen en 
het hier onderliggende ‘zwart’ veen met het oud veenmos-
veen?.149 

De pollenanalystische gegevens uit het onderzoeksgebied 
stammen met name uit de jaren ’50 en ’60. Helaas missen 
vaak de Subatlantische vegetatiegegevens en maakte men 
nog nauwelijks gebruik van C-14 dateringen. Onderzoek 
nabij het Waskemeer (ten noorden van de plaats Was-
kemeer) en in de Stokersdobbe (ten zuiden van Ureterp) 
leverden pollendiagrammen op die informatie geven tot 
het boreaal en respectievelijk het preboreaal.150 Nossin 
liet in 1961 enkele veenmonsters uit het dal van het Ko-
ningsdiep (tussen Ureterp en Wijnjeterp) pollenanalys-
tisch onderzoeken. De bovenste elzenbroekveenlaag werd 
gedateerd op atlanticum.151 In 1964 deed men onderzoek 
in een pingoruïne ten noorden van Wijnjeterp (tussen de 
Hooiweg en het Koningsdiep). De bovenste laag van het 
pollendiagram bevat aanwijzingen van menselijke activitei-
ten tijdens het subboreaal/begin subatlanticum. Het gaat 
om enkele pollen van Emmertarwe (Triticum dicoccum), 
een stijging in het percentage Smalle weegbree (Plantago 
lanceolata), composieten (Compositae), zuring (Rumex 
sp.), varens (Filicens) en een afname van Linde (Tilia) en 



68

159  Van Geel 2010, 95.
160  Van Duinen & Van Zeist 1960, 127-137.

156  De Planque 1950, 41-44.
157  Stichting voor Bodemkartering 1971, 43-45.
158  Streefkerk & Casparie 1980, 3-18. 

len met welke periode van het subatlanticum de top van 
het pollendiagram overeenkomt. Zoals blijkt uit de pol-
lenspectra is els de belangrijkste boomsoort geweest (30-
50%). Op gepaste afstand volgen berk, den, eik, hazelaar 
en wilg. Opvallend is het zeer hoge aantal Ericaceae pollen, 
soms tot 858 of 1660 procent. Ook de grassen en cyper-
grassen vertonen een duidelijke piek (150 tot 338 procent). 
Het extreem hoge percentage Ericaceae wordt verklaard 
door heide groei op en in de omgeving van het hoogveen-
complex. Een betere verklaring voor deze pieken is een 
licht veraarde of samengedrukte toplaag van het veen. De 
veenlaag vertegenwoordigt dan lokaal en regionaal inge-
stoven pollenmateriaal van een langer tijdbestek. 

Enkele jaren later hebben Van Duinen en Van Zeist het-
zelfde hoogveenrestant nabij Opende bemonsterd en een 
pollendiagram gemaakt (afb. 41). Het pollendiagram toont 
de Subatlantische vegetatie. Ook uit dit diagram blijkt 
een hoog aandeel van Els. Hierna volgen berk, hazelaar, 
eik ,beuk (Fagus) en haagbeuk (Carpinus). Den (Pinus), 
iep (Ulmus), linde (Tilia), es (Fraxinus), wilg (Salix), Wilde 
gagel (Myrica gale) en klimop (Hedera) zijn in lage per-
centages vertegenwoordigd. Aan de bovenkant van het 
pollendiagram vertoont Ericaceae ook hier een piek.160 Bij 

zijn aangetroffen. Ook is in deze laag een groot percentage 
Cerealia gevonden. Dit kan duiden op een graancultuur in 
de nabije omgeving.    

In de omgeving van Opende, net buiten het onderzoeks-
gebied, zijn in 1950 hoogveenrestanten bemonsterd. Uit 
de drie pollendiagrammen blijkt dat hier wel onderscheid 
kon worden gemaakt tussen ‘oud’ en ‘jong’ veenmosveen. 
Hoewel men spreekt over een ‘grenz-layer’ doet men geen 
uitspraken over de ouderdom van de veenlagen of het 
begin van de veengroei. Op variërende diepte is onderin  
het veenprofiel een niet gedefinieerde laag met Sphagnum 
aangetroffen. Hierboven lag een laag met Calluna wortelen 
en bladeren van Sphagnum (afb. 41). Deze is afgedekt door 
een pakket wollegras (Eriophorum).156 Volgens de beschrij-
ving van de Bodemkaart 11 Oost zou de scheidingslaag 
tussen jong- en oud veenmosveen rijk zijn aan wollegras.157 
Wollegras is in ieder geval een hoogveenbegeleider.158 Ver-
volgens komt een laag met de Sphagnum imbricatum voor. 
Door een koeler en vochtiger klimaat in het begin van het 
subatlanticum werd Sphagnum imbricatum vaak dominant 
in een hoogveencomplex.159 De start van het subatlanticum 
valt in het pollendiagram zo goed als samen met de groei 
van Sphagnum imbricatum. Helaas is het niet te achterha-
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Afb. 42. Resultaten van het macro onderzoek naar de kerkheuvel van Wijnjeterp. De linkerbalk geeft de diepte weer van de bemonsterde 
laag. De balk boven geeft een beschrijving van de aangetroffen macroresten. In de eerste kolom is het percentage zand uitgezet tegen de 
hoeveelheid organische stof.  
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onderzoek worden hieronder besproken en zijn groten-
deels gebaseerd op de interpretatie van Bas van Geel. 

Zandige	ondergrond		
Van de zandige ondergrond zijn op een diepte van 317, 311, 
306 en 303 cm bemonsterd (afb. 30). De onderste lagen 
zijn zeer pollenarm met onder andere Corylus (Hazelaar), 
Ericales (Heide) en Succisa (Blauwe knoop). Waarschijnlijk 
gaat het hier om een vochtige heide die af en toe werd 
geïnundeerd. De lagen bevatten namelijk algen van Type 
128A en 128B en Botryococcus (afb. 42.). De bovenste 
lagen worden gedomineerd door pollen van Corylus, Alnus 
(Els), Betula (Berk) Poaceae (grassen) en Ericales (afb. 43). 
Het veelvuldig voorkomen van Els en Berk wijzen ook op 
regionale natte omstandigheden.  

de kruidachtigen domineren de grassen en cypergrassen. 
Verder zijn composieten, kruisbloemigen, chenopodia-
ceae, zuring, smalle weegbree, adelaarsvaren en niervaren 
aangetroffen. Ook in dit diagram is een overgang te zien 
van tussen ‘oud’ en ‘jong’ veenmosveen. Dit spoort echter 
niet met het voorkomen van pollen Fagus en Caspinus aan-
gezien deze altijd worden geplaatst in het subatlanticum. 
Een verklaring voor dit feit moeten we dan ook achterwege 
laten.    

Micro- en macroresten onderzoek naar de kerkheuvel 
van Wijnjeterp

De restveenlaag onder de kerkheuvel van Wijnjeterp is be-
monsterd en vervolgens door paleo-ecoloog Bas van Geel 
onderzocht. De resultaten van dit micro- en macroresten 
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Afb. 43. Resultaten van het micro onderzoek naar de kerkheuvel van Wijnjeterp. De linkerbalk geeft de diepte weer van de bemonsterde 
laag. De balk boven geeft een beschrijving van de aangetroffen boom-, plantsoorten of schimmelsporen. De balk helemaal rechts in de 
onderste twee tabellen geeft de pollensom weer. Ook is hier aangegeven hoeveel Lycopodium (Exoot) is aangetroffen. Deze worden als 
tabletten met een bekend aantal pollen of sporen van een normaal niet voorkomend taxon aan het monster toegevoegd. Deze worden tot 
een bepaald aantal geteld en zodoende kan de pollenconcentratie berekend worden.  
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heeft plaatsgevonden in het subatlanticum. De veenlaag 
bevatte voornamelijk pollen van Els, Hazelaar en Berk. In 
vele mindere mate kwamen pollen voor van: Beuk, Fraxi-
nus (Es), Eik, Salix (Wilg), Tilia (Linde) en Iep. Op basis van 
de ophopingslaag kunnen we weinig zeggen over lokale 
omstandigheden. De opbouw van de bodem is verstoord  
en daarnaast is niet bekend waar het materiaal vandaag is 
gekomen. De aanwezigheid van Rogge en het totaal ont-
breken van Centaurea cyanus (Korenbloem) en Fagopyrum 
(Boekweit) doen vermoeden dat de kerkheuvel tussen de 
8e en de 14e eeuw is opgeworpen.

Vegetatiereconstructie
Op basis van de summiere gegevens uit de pollendiagram-
men in en rondom het onderzoeksgebied is het niet mo-
gelijk een gedetailleerde vegetatiereconstructie te maken 
van oostelijk Opsterland omstreeks 1000 na Christus. De 
cruciale veenlaag die overeenkomt met de vroege middel-
eeuwen ontbreekt. Daarnaast is het veenvormingsproces 
zeer complex. Lang niet altijd wordt opeenvolgend eutroof 
(voedselrijk), mesotroof (matig voedselrijk), oligrotroof 
(voedselarm) en uiteindelijk ombotroof (neerslagwater) 
veen gevormd. Dit proces is volledig afhankelijk van het kli-
maat en van lokale en regionale omstandigheden. Vandaar 
dat alleen de hoofdlijnen van de vegetatiereconstructie 
kunnen worden geschetst. Hierbij zijn pollendiagrammen, 
boorbeschrijvingen en referentiegegevens gebruikt. 

Het veenlaagje (+ 3,90 m. NAP)

De volgende monsters zijn genomen in de top van de zan-
dige ondergrond en van het in situ veenlaagje (300, 299, 
298 en 297 cm.). De overgang tussen het pleistocene en 
de eerste oligotrofe veengroei wordt vaak gekenmerkt 
door Juncus effusus (Pitrus); gevolgd door Scheuchzeria 
en uiteindelijk oligotroof veen. Mogelijk hebben we hier 
vandoen gehad met arme en zure bodems waardoor veen-
mosgroei direct heeft kunnen optreden onder invloed van 
een stijgende grondwaterspiegel.161 Deze veenmosvege-
tatie was waarschijnlijk in de onmiddellijke omgeving al 
aanwezig. Sphagnum imbricatum (Kamveenmos) en Erica 
tetralix (Dopheide) komen al voor in het onderste deel van 
het veenlaagje. Daarnaast zijn in het veenlaagje verschil-
lende schimmelsporen aangetroffen die bekend zijn uit on-
derzoek naar voedselarme venen. Het gaat om de schim-
meltypen: Type 10, 13, 18, 23, 30 en Type 27. Amphitrema 
flavum en Assulina zijn testate amoeben (Rhizopoden) uit 
oligotrofe venen. Daarnaast wezen sporen van Zygnema-
tacea op tijdelijk ondiep water.162 Op een diepte van 2,99 
m bevatte het monter voor het eerst stuifmeel van Secale 
(Rogge).  

De	ophopingslaag	
De laatste laag is bemonsterd op de volgende diepten: 
293, 288, 283, 278, 273, 268, 263 en 258 cm. Deze opho-
pingslaag bestaat duidelijk uit plantensoorten die behoren 
tot verschillende habitats. De soortensamenstelling duidt 
op een ophoging met vooral oppervlakkig bodemmate-
riaal. Aangetroffen werden: veenmosresten, zaden van 
Russen soorten (Juncus), Rogge, Schapenzuring (Rumex 
acetosella), Smalle weegbree (Plantago lanceolate), Ruige 
of Grote weegbree (Plantago media/major), Gewone spur-
rie (Spergula arvensis), de Composietenfamilie (Asteraceae 
liguliflorae), de Ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae), de 
Hennepfamilie (Canabaceae), de Cypergrassenfamilie (Cy-
peraceae excl. R. Alba) en de Gagelfamilie (Myrica).

Analyse		
In eerste instantie hebben we vandoen gehad met een vrij 
open landschap waarin heide dominant was. De boom-
laag in dit open landschap bestond uit soorten als: Haze-
laar, Els, Berk en zij het in geringe mate Quercus (Eik) en 
Ulmus (Iep). Onder invloed van een stijgende waterspiegel 
vormde zich oligotroof veen. Het gebied heeft zelfs tijdelijk 
onder water gestaan. De aanwezigheid van Fagus (Beuk) 
en Carpinus (Haagbeuk) geven aan dat de veenvorming 

Afb. 44. Rivierduin in het beekdal van de Biebrza. Op de voorgrond 
een zeggemoeras vervolgens is de opduiking van de rivierduin te 
zien die begroeid is met Lindebomen (foto: studiereis Polen).
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onder het veen heeft gelegen. Zowel tegen de helling van 
en in depressies op de dekzandruggen heeft dus veengroei 
plaatsgevonden. Het blijft speculeren welk oppervlakte de 
dekzandruggen bedekte zijn geraakt en hoe dik deze laag 
is geweest. Gaat het om een dunne laag oligotroof veen? 
En zijn de dekzandruggen slechts plaatselijk bedekt ge-
weest met oligotroof veen? De vraag blijft ook waar we de 
boomsoorten moeten plaatsen waarvan pollen zijn gevon-
den in de veenlaag onder de kerkheuvel van Wijnjeterp. 
Bomen als Eik, Linde, Es, Beuk, Iep en Haagbeuk staan 
vaak op iets drogere gronden. Deze droge gronden kunnen 
echter wel te midden van een natte omgeving liggen. Dit 
wordt ondersteund door referentiebeelden uit het beekdal 
van de Biebrza in Polen. In dit dal liggen 2 à 3 meter hoge 
rivierduinen te midden van zegge- en rietveenmoerassen. 
Ondanks de natte situatie konden zich hier toch Lindebo-
men handhaven (afb. 44). Zou een dergelijke situatie zich 
ook voorgedaan kunnen hebben op de dekzandruggen 
langs het Koningsdiep? Alleen dan een minder voedselrijke 
variant met bijvoorbeeld eik en/of beuk?   

Het	keileemplateau		
Zowel in Ureterp als in Wijnjeterp ligt achter de gordel van 
dekzandruggen een laag gelegen zone op het keileempla-
teau. In Ureterp begint deze zone als een zijdal van de Drait 
even ten zuiden van de huidige kerk. Meer naar het westen 
valt deze laagte samen met het hoofddal van de Drait. De 
bodemkaart toont aan dat het hier gaat om mestotroof en 
oligotroof veen (zVz en zWz). In boringen zijn opeenvol-
gend leem- of zandlagen met wortelresten aangetroffen, 
detritus-/gyttja-laagjes, broekveen en hierboven veraard 
veen of veenmosveen (bijlage 3, boring 13 t/m 16). Waar-
schijnlijk zijn in deze laagten broek- en zeggemoerassen 
ontstaan, uit de pollendiagrammen is gebleken dat met 
name els in deze gebieden dominant was. Later is hier 
(plaatselijk) oligrotroof tot ombotroof veen ontstaan. Ten 
zuiden van de dekzandgordel van Wijnjeterp bevind zich 
een tweede laaggelegen zone. De gordel van dekzandrug-
gen blokkeert in eerste instantie een rechtstreekse afstro-
ming van deze zone richting het beekdal. In combinatie 
met de ondiepe keileemlaag zijn het ideale omstandig-
heden voor veengroei. Tijdens veldkarteringen is in deze 
zone onder een cultuurdek van 30 tot 50 cm dik een ver-
aard veenlaagje aangetroffen (bijlage 6, boring 3, 4 en 6). 
Helaas was het niet mogelijk deze laag te dateren of qua 
vegetatie nader te omschrijven. In dezelfde zone is onder 
de kerkheuvel van Wijnjeterp is een zeer compact laagje 
veen aangetroffen (+ 3,91 m NAP). Het bleek dat zich direct 

De beekdalen

In de beekdalen van de Drait en het Koningsdiep kwam in 
eerste instantie eutroof tot mesotroof veen tot ontwikke-
ling. In de natte moerasachtige delen konden dikke pak-
ketten riet- en zeggeveen worden gevormd. Het broekbos 
ontstond op de iets drogere delen en bestond voorname-
lijk uit els en in mindere mate uit berk en wilg. Later is in 
de bovenloop van de Drait, via een overgangslaag met Em-
petrum (mogelijk kraaiheide), veenmosveen gaan groeien 
(zVs en Vs op bodemkaart). Of ook veenmosveen in het dal 
van de middenloop van het Koningsdiep gegroeid heeft 
blijft onduidelijk.  Vanuit referentie gebieden is bekend dat 
oligotroof veenlenzen kunnen voorkomen in een overwe-
gend eutroof en mesotroof beekdal. Waarschijnlijk heeft 
het dal altijd zijn waterafvoerende functie richting het 
westen behouden. Uit het door Casparie onderzochte pol-
lendiagram nabij Allardsoog (uit de bovenloop van het Ko-
ningsdiep) blijkt dat hier dikke pakketten met Sphagnum 
cuspidatum zijn gevormd. In 1952/1953 werden hier zelfs 
nog twee bodemtypen onderscheidden waarin veenmos-
veen voorkwam. De bovenste laag van 5 tot 8 cm zou be-
staan uit Spalterveen (Sphagnum cuspidatum), hieronder 
volgde een laag met veenmosveen wat op zeggeveen was 
gelegen. Het tweede bodemtype bestond uit een laag van 
minder dan 50 cm veenmosveen op zeggeveen.163 De laag 
met Sphagnum cuspidatum wijst op vegetatie in ondiep 
water, bijvoorbeeld in ondiepe slenken.164 Ook in de Ee-
stroom is eutroof tot mesotroof broekveen tot ontwik-
keling gekomen (bijlage 6, boring 8). Waarschijnlijk is dit 
pakket nooit zo dik geweest en is hier vrij snel oligotroof 
veen tot ontwikkeling gekomen (zWp op bodemkaart). 

Dekzandruggen	langs	het	Koningsdiep	
Het beekdal van het Koningsdiep wordt begrensd door 
ongeveer parallel aan het beekdal lopende dekzandrug-
gen. Het hoogteverschil tussen de dekzandruggen en de 
lager gelegen gronden is gemiddeld zo’n 1,5 - 3 m. Nabij 
de dekzandrug in Ureterp ligt aan de noordkant een moe-
rige podzolgrond tegen de dekzandrug aan. Ook in een de-
pressie aan de zuidkant van de dekzandrug is veraard veen 
aangetroffen (bijlage 4, boring 32). Op de dekzandruggen 
komen lokaal depressies voor. In deze afvoerloze laagten, 
waar vaak een verkitte podzol in de ondergrond voorkomt, 
kon veen ontstaan.  Op de Merskenheide is op een dek-
zandrug veen aangetroffen (bijlage 5, boring Dz 12). Het is 
niet bekend of dit oligotrofe veen in een depressie op de 
dekzandrug is ontstaan, of dat de gehele dekzandrug ooit 
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Stroomdal

Onder het stroomdal valt het dal van het Koningsdiep en 
het dal van de Drait (afb. 45). De stroomdalen zijn in het 
laat-saalien gevormd en later gevuld met fluviatiel zand. Al 
in de allerød periode zijn in deze dalen de eerste veenla-
gen gevormd. Deze veengroei ging is in ieder geval tot in 
het atlanticum of subboreaal doorgegaan. Waarschijnlijk 
zelfs tot in het subatlanticum, mede door ontwatering in 
de vroege middeleeuwen zijn deze veenlagen met name 
in de middenloop geoxideerd of veraard. Het stroomdal is 
opgesplitst in de middenloop en bovenloop. Onder de mid-
denloop verstaan we het dal van het Koningsdiep tot de 
grens Duurswoude – Bakkeveen en het meest westelijke 
deel van het dal van de Drait. Tegenwoordig wordt dit deel 
van het dal gekenmerkt door bodemtypen als koopveen-
gronden (hVz), moerige eerdgronden (vWz) en beekeerd-
gronden (pZg). Dit duidt op een afwisseling van broek- en 
zeggevenen. De broekvenen bestonden uit broekbossen 
waarin de Els, Berk en Wilg voorkwamen. Mogelijk hebben 
deze eutrofe- tot mesotrofe venen zich uiteindelijk ook 
plaatselijk doorontwikkeld tot een veenvegetatie met 
vooral oligotrofe kenmerken. Al eerder is aangegeven dat 
deze belangrijke veenlaag voor de vroeg middeleeuwse ve-
getatiereconstructie helaas is verdwenen.

De bovenlopen zijn over het algemeen iets minder dyna-
mische geweest. Ze worden gekenmerkt door bodemtypen 
als meerveengronden (zVz/zVs), vlierveengronden (Vs) en 
veldpodzolgronden (Hn). Ook hier vinden we onder in het 
dal een laag met broek- en zeggeveen. Bovenop deze laag 
is een oligotroof milieu tot ontwikkeling gekomen. Een veel 
voorkomende soort in deze oligotrofe veenvegetaties was 
de veenmosveen soort Sphagnum cuspidatum. Deze soort 
groeit zeer nat, in slenken waar het water uiterst langzaam 
in wordt afgevoerd. Waarschijnlijk waren de bovenlopen 
dus wel watervoerend, zij het in zeer beperkte mate. Mo-
gelijk bestonden ook slenken waar iets meer waterdoor-
stroming was. Hier zouden tussen de oligotrofe veenvege-
taties ook mesotrofe veenvegetaties voor kunnen komen. 
Het veenmosveenpakket uit de bovenlopen gaat wel terug 
op het subatlanticum. Mogelijk verschilt de bovenstaande 
reconstructie niet eens zoveel met dat van het vroeg mid-
deleeuwse landschap. Ook in de bovenloop zal echter de 
top van de veenmosveenlaag zijn geoxideerd of veraard. 

op het pleistocene zandondergrond een oligotrofe veen-
laag heeft gevormd van Sphagnum imbricatum  en Erica 
Tetralix. Helaas blijft onduidelijk hoe dik deze veenlaag is 
geweest. Slechts één kilometer naar het zuiden was deze 
oligotrofe veenlaag in de 18e eeuw nog 3 m. dik. Heeft ter 
hoogte van de kerkheuvel ook zo’n dik pakket oligotroof 
veen gelegen? Dat de hooggelegen dekzandruggen op de 
grens tussen Opsterland en Schoterland en helemaal ten 
noorden van Ureterp en Siegerswoude met veen begroeid 
zijn geweest is wel duidelijk geworden. In de diepere dalen, 
bijvoorbeeld van de Drait en de Ee-stroom, heeft mogelijk 
eutroof tot mesotroof veen gelegen. Al vrij snel is dit over-
gegaan in oligrotrofe veengroei met hier en daar mogelijke 
nog mesotrofe veenvegetaties. 

Ten zuiden van de kerk van Wijnjeterp en Duurswoude en 
ten noorden van de kerk van Ureterp, de Merskenheide en 
het kerkhof van Siegerswoude begint het hoger gelegen 
keileemplateau (afb. 39). Een deel van dit plateau en de 
dekzandruggen die hier op gelegen zijn waren bedekt met 
veen (afb. 38). Of bijvoorbeeld ook de dekzandrug op het 
keileemplateau bij het kerkhof van Siegerswoude is bedekt 
geraakt is niet duidelijk geworden. Het blijft dan ook gissen 
waar het rijkere type bomen als haagbeuk, iep en linde 
voorkwamen? En kwamen deze bomen ook nog voor ten 
tijde van de vroege middeleeuwen? Was dit op de hoger 
gelegen en rijkere keileemgronden? Of kwamen ze hele-
maal en het gebied niet voor en zijn de ingewaaide pollen 
van elders afkomstig? Feit is dat deze soorten tijdens het 
subatlanticum in deze omgeving voorkwamen. 

3.6	Hoofdlijnen	en	conclusies

Op basis van de veenreconstructiekaart wordt hieronder 
een beschrijving gegeven van de laterale veenverbreiding, 
de stratigrafische opbouw van dit veen, de hoofdlijnen van 
de natuurlijke afwatering en een vegetatiereconstructie 
van het landschap in oostelijk Opsterland omstreeks 900 
– 1000 na Christus. Deze beschrijving vindt plaats per geo-
logische hoofdstructuur. De hoofdstructuren ‘het stroom-
dal’ en ‘het keileemplateau’ zijn onderverdeeld in twee en 
respectievelijk drie subtypen. Dit zijn voor het stroomdal 
de boven- en de middenloop en voor het keileemplateau 
het hoger- en lager gelegen keileemplateau en het deel van 
het plateau dat is bedekt is met een dikke laag dekzand. 
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op het keileemplateau gestart in het subatlanticum. Moge-
lijk eerder in de lagere delen en pas later in het subaltanti-
cum op de hogere delen. In het gebied zijn tegenwoordig 
veldpodzolgronden (Hn) en moerige podzolgronden (zWp) 
aan te treffen. Deze laatste grondsoort wijst op voorma-
lige veenbedekking. In de vroege middeleeuwen lag hier 
dan ook een grootschalig oligotroof veencomplex. Stra-
tigrafisch gezien hebben we hier in de dalen mogelijk te 
maken met broekveen. Hierboven ligt een pakket oligo-
troof veen waarin mogelijk nog een onderscheid gemaakt 
kon worden tussen jong en oud veenmosveen. Plaatselijk 
was het pakket soms meer dan 3 m dik. Het veen bestond 
voornamelijk uit Sphagnum soorten en mogelijk uit heide. 

Keileemplateau

Het keileemplateau is onder te verdelen in een lager en 
een hoger gelegen deel en daarnaast valt een gedeelte 
te onderscheid wat bedekt is met dekzandruggen. Onder 
deze laatste zonen valt het gebied helemaal ten zuiden van 
Wijnjeterp en Duurswoude. Hier zijn op het keileempla-
teau in de laatste fase van het weichselien onder invloed 
van de wind verschillende dekzandruggen ontstaan. Het 
gebied ligt op de scheiding tussen Opsterland en Schoter-
land en tevens bevind zich hier een waterscheiding. De ene 
kant watert af op het Koningsdiep en de andere op een 
bovenloop van de Tjonger. In het algemeen is de veengroei 

Afb. 45. De veenreconstructiekaart in relatie met verschillende hoogteliggingen in het studiegebied (Ten dele gebaseerd op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland). 
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De laaggelegen keileemzone komt overeen met de zone 
van de badkuipen. Deze zone komt overeen met het laag-
gelegen gebied ten noorden van de huidige nederzet-
tingsas van Wijnjeterp. Ook het gebied net ten zuiden van 
Ureterp, het eigenlijke zijdal van de Drait behoort hiertoe. 
De zone wordt op de hoogtekaart weergegeven door de 
blauwe en blauw/gele kleuren. Tegenwoordig treffen we 
hier vooral veldpodzolgronden (Hn) en laarpodzolgronden 
(cHn) aan. De afwatering in deze zones was over het alge-
meen zeer slecht. Ook deze zone heeft geheel onder het 
veen gelegen. Het veenpakket bestond in de diepere delen 
van de kom uit broek- en mogelijk zeggeveen. Op de iets 
hogere delen vormde zich direct op het pleistocene zand 
een oligotrofe veenlaag. Deze eerste laag bestond voorna-
melijk uit Sphagnum imbricatum. Helaas zijn we niet inge-
licht hoe dik dit veenpakket eertijds is geweest.  

Als laatste zijn is in de omgeving van Ureterp en Siegerswou-
de het hoger gelegen keileemplateau te onderscheiden. 
Op het keileemplateau zijn hier niet zulke hoge dekzand-
ruggen afgezet. Daarnaast hebben we te maken met een 
plateau waar alleen aan de zijkanten een goede afwatering 
bestond. De zone ligt ongeveer in het midden van beide 
dorpsgebieden en is met geel weergegeven. De huidige 
bodemtypen zijn veldpodzolgronden (Hn) en laarpodzol-
gronden (cHn). Hoewel plaatselijk veen voorkomt hebben 
we geen concrete bewijzen dat dit hoger gelegen plateau 
bedekt is geweest met oligotroof veen. Het is echter wel 
waarschijnlijk. Net ten noorden van Siegerswoude lag nog 
een pakket veen wat op dezelfde NAP hoogte was gelegen. 
Ook zijn de uitblazingskommen en pingoruïnes op dit pla-
teau gevuld met oligotroof veen. Van de dikte, de soorten-
samenstelling of de laterale veenuitbreiding van dit veen-
pakket is helaas niks bekend. 

Dekzandruggen langs het Koningsdiep
De dekzandruggen langs het Koningsdiep zijn ontstaan in 
de laatste fase van het weichselien. Deze dekzandruggen 
worden tegenwoordig gekenmerkt door leemarme veld-
podzolgronden (Hn21). Doordat de dekzandruggen vlak 
langs het dal van het Koningsdiep lagen hebben ze moge-
lijk altijd kunnen afwateren. Desondanks zijn de dekzand-
ruggen mogelijk bedekte geweest met een dunne laag oli-
gotroof veen. Het is niet duidelijk of deze veengroei heeft 
plaatsgehad in de uitblazingsvlakten op deze dekzandrug-
gen of dat de gehele dekzandrug bedekt is geweest. Van-
daar dat we voorzichtig moeten zijn met een interpreta-

tie van de lokale vegetatie. Mochten de hoogste delen 
van deze ruggen boven het veen hebben uitgestoken dan 
zouden deze begroeid kunnen zijn met boomsoorten als 
Els, Berk, Wilg en mogelijk Eik of Beuk. Nader onderzoek 
onder lokale verstuivingen op deze dekzandruggen zou 
hier uitsluitsel in kunnen geven. 

Afgezien van de dekzandruggen langs het Koningsdiep en 
de hoogste delen op het keileemplateau is heel het studie-
gebied in de 10e eeuw bedolven geweest onder een dikke 
veenlaag. Voornamelijk bestaande uit oligotroof veen en 
in de beekdalen mogelijk uit broek- en zeggemoerassen. 
Op overgangen tussen het eutrofe/mesotrofe en oligo-
trofe veen zullen naar alle waarschijnlijkheid plaatselijk 
struwelen of bosvegetaties hebben gestaan. Helaas zijn de 
veenlagen die overeenkomen met de vroege middeleeu-
wen veenlagen door oxidatie en veraarding vrijwel geheel 
verdwenen. Hierdoor is het niet mogelijk meer om op een 
gedetailleerde landschapsreconstructie te maken op basis 
van paleobotanisch onderzoek naar deze veenlagen.
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4. Kolonisatie en ontginning in oostelijk Opsterland 
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4.1	De	opbouw	van	het	wereldlijke-	en	geestelijke	
district	Bornego	in	relatie	met	de	kolonisatie	en	
ontginning	van	oostelijk	Opsterland	

Inleiding

Aan weerszijden van het Koningsdiep lagen in de vroege 
middeleeuwen nog uitgestrekte moerassen. Dit verander-
de vanaf de 9e en 10e eeuw snel. Uit historische bronnen 
blijkt dat dit gebied in 1315 al vrijwel geheel gekoloniseerd 
was.165 De elect van het bisdom Utrecht schonk in 1243 de 
kerk van Oldeboorn, en alles wat daar toe behoort, aan het 
Huis der Duitse Orde te Nes. In 1281 liet de commandeur 
van de Duitse Orde zich door de aartsbisschop Sifried van 
Keulen bevestigen in zijn rechten op de kerk van Luinjeberd, 
een dochterkerk van Oldeboorn.166 In principe maakte het 
Huis der Duitse Orde aanspraak op alle 42 kerken- of kapel-
len, waarvan de kerk in Oldeboorn als moederkerk gold. 
Dit was de reden dat in 1315 de bisschop van Utrecht op 
de zaak terugkwam. De Duitse Orde moest de aanspraak 
op de dochterkapellen laten vallen, maar mocht de kerk te 
Nes en Oldeboorn evenals de parochies Katrijp, Lunjeberd 
en Rottum behouden. De 38 dochterparochies van de kerk 
te Oldeboorn kwamen wederom toe aan de bisschop van 
Utrecht (zie afb. 46).

Het district Bornego
Wanneer de parochies op een kaart worden geplot blijkt 
het gebied samen te vallen met de grenzen van de voorma-
lige vijf grietenijen Opsterland, Utingeradeel, Haskerland, 
Aengwirden en Schoterland (afb. 46). In 1276 wordt er 
gerept van Borndegha; ‘tha prelaten van Asterghe and van 
Westergae, Borndegha and Waghenbreghe’.167 Mogelijk 
gaat het hier niet meer alleen om het dorp Oldeboorn dat 
gelegen is aan de Boorne (thans het Koningsdiep), maar 

is de betekenis Borndegha al van toepassing op een veel 
groter geestelijk district. Enkele decennia later, in 1338, 
wordt namelijk gesproken over een Boorne-dekenaat: 
‘Decani de Ostergo, de Bordego…´.168 Het dekenaat Bor-
nego is dan al afgesplitst van het dekenaat Oostergo. Wel-
licht komt het dekenaat Bornego overeen met de vijf reeds 
genoemde grietenijen. In 1230 duikt in de Narracio voor 
het eerst de naam Bornego op wel gebiedsaanduiding.169 
Bijna een eeuw later spreekt men in een oorkonde uit 1313 
(of 1343) over een bestuursdistrict: ‘Superhaudmare’ gehe-
ten, welks vertegenwoordigers, die zich ‘stallingi’ noemen, 
bij ontstentenis van een eigen zegel gebruik hebben mogen 
maken van een zegel der rechters van Bornego’. Bornego 
kan dan al als een wereldlijk district beschouwd worden 
waarvan ‘Superhaudmare’ een apart bestuursdistrict is en 
overeenkomt met het huidige Opsterland.170 Haudmare 
betekent hoofdstroom en (S)uper is aan de bovenloop. In 
het woord Utingeradeel, dat in 1450 nog als Wytendeng-
heradele wordt geschreven, zit het bestandsdeel ‘utende’ 
opgesloten. Dit duid op de benedenloop van de Boorne.171 
In het jaar 1380 sluit de bisschop van Utrecht een vrede 
voor twintig jaar met de Friezen van Stellingwerf, Schoter-
land, Oosterzee, Doniawerstal en Bornego.172 Hieruit blijkt 
wel dat met Bornego de reeds genoemde drie grietenijen 
alsmede Opsterland worden bedoeld. Enkele jaren later 
(in 1386) wordt gesproken over de ‘ghemene rechters van 
Stellincwarf, Schoterwarf ende Bornevrede’.173 Waarschijn-
lijk worden met Bornevrede de grietenijen Haskerland, 
Utingeradeel, Aengwirden en mogelijk ook Opsterland 
bedoeld.174 Schoterland valt blijkbaar niet (meer) onder 
het wereldlijke district Bornego. Een verkleining van Bor-
nevrede, Bornferd, wordt in 1456 genoemd. De volgende 
grietenijen worden opgesomd: ‘Schaeterland, Stellingwerf, 
Opsterland, Smelingeraland, Haeskera Vyfgäen, Wthin-
geradeel en Bornferd’.175 Alleen Aengwirden wordt in dit 
overzicht niet genoemd, klaarblijkelijk werd deze griete-
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nij destijds aangeduid als Bornferd. In het midden van de 
14e eeuw viel het district Bornego uiteen. Later ontstond 
onder andere uit Bornego het verband van de Zevenwou-
den wat uiteindelijk evenveel rechten had als Oostergo en 
Westergo.   

De kolonisatie en ontginning van Bornego
Pas in 1086 en 1088 werden de graafschappen Oostergo 
en Westergo voorgoed aan de bisschop geschonken. Mol 
oppert dat de bisschop pas na de verwerving van de grafe-
lijkheid in staat was de veenontginning ruim baan te geven. 
Voor Oostergo, het land ten noorden van de Tjonger en 
oostelijk van het Tjeukemeer, is dit dus vanaf 1088.176 Pas 
rond 1300 wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
Bornego en Oostergo. Zowel op wereldlijk als op geestelijk 

gebied is dan het nieuwe district Bornego tot ontwikke-
ling gekomen. Heeft deze ontwikkeling zich al vanaf de 11e 
eeuw voortgedaan en zijn we tot die tijd verstoken geble-
ven van historische bronnen? 

De eerste historische aanduiding van de kolonisatie van 
dorpsgebieden in Bornego komen we tegen in 1132; in een 
Staverse kapellen- of kerkenlijst wordt ‘Ruthne’ (Rottum) 
genoemd. Omdat het Duitse Huis te Nes vanaf 1315 het pa-
tronaatsrecht over Rottum had, is lang getwijfeld of Ruthne 
overeenkwam met de plaats Rottum. In een recente publi-
catie geeft Mol weer dat in 1570 de abt van het benedic-
tijner klooster Staveren-Hemelum zich als aartsdiaken nog 
bemoeid heeft met het institutierecht op deze kerk. De re-
latie tussen het klooster en Rottum bewijst dat ‘Ruthne’ ge-
identificeerd mag worden met het Schoterlandse Rottum.177 

Afb. 46. Het dekenaat Bornego omstreeks 1315 met hierin de grietenijgrenzen, de parochiegrenzen, het globale verkavelingspatroon, alle 
kerken van de kapellenlijst uit 1315, oude kerkhoven en verschillende uithoven. De kaart maakt in één oogopslag duidelijk op welke rivier 
het verkavelingspatroon is gericht. Daarnaast wordt duidelijk hoe groot het territorium was dat de moederparochie Oldeboorn onder haar 
hoede had (bron: rode verkavelingslijnen gebaseerd op De Langen 1992).
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melding van Bakkeveen omstreeks 1230 wijst erop dat 
oostelijk Opsterland omstreeks deze periode was of werd 
gekoloniseerd. Mogelijk was Bornego dus reeds in de 13e 
eeuw al geheel gekoloniseerd. Uit de reeds genoemde oor-
konde uit 1313 of 1343 blijkt dat men toen al grenzen in de 
nog onontgonnen wildernis probeerde af te bakenen. ‘… 
toen de geestelijke broeders van de stichting van de Heilige 
Maria, die in Backum verblijven, en hun mede-buren van 
beide zijden aan de ene kant het niet eens konden worden 
met de burgers van de Haule, die uit Stallingaware zijn, 
aan de andere kant, over de scheiding of verdeling van 
een wildernis of moeras…’. Uiteindelijk bepaalt men dat 
de scheiding precies in het midden kwam te liggen; ‘…dat 
er tussen de beide koninklijke riviertjes de Bornd E en de 
Kunr E door precies en nauwkeurig te meten het midden 
van het genoemde moeras zou worden gezocht en dat zij 
als teken van de verdeling op die plaats door het doortrek-
ken van een walletje van beide delen een grens zouden 
hebben voor het bewerken van geslacht tot geslacht …’.186 
Vorderden de ontginning aan weerszijden van het oligo-
trofe veenpakket zo snel dat men genoodzaakt was een 
afbakening vast te stellen? Of had het oligotrofe veen als 
grondstof ook een waarde en moest deze grondstof dus 
tussen beide dorpsterritoria verdeeld worden door middel 
van een afscheiding? Naast deze specifieke informatie om-
trent de verdeling van het veen vermeld de oorkonde ook 
het uithof in Bakkeveen.  Mogelijk bedoelde men met de 
mede-buren de bewoners van de verlaten huisplaatsen ten 
oosten van Bakkeveen en de nederzetting Duurswoude ten 
westen ervan.187 Of heeft het uithof te midden van een ne-
derzettingsas gelegen waarvan alleen de kloosterboerderij 
Wester Bakkeveen is overgebleven? Duurswoude komt op 
de kapellenlijst van 1315 nog niet voor. Alleen ‘Urathorp 
(Ureterp), Sigerswalde (Siegerswoude), Backenvene (Bak-
keveen) en Weningawalde (Wijnjeterp)’ worden genoemd. 
Duurswoude (1505, ‘Dyoertswolt’ en in 1543 ‘Duyers-
woldt’) ontbreekt en wordt pas voor het eerst in het begin 
van de 16e eeuw genoemd. Betekent dit dat Duurswoude 
gericht was op Bakkeveen, of heeft men de nederzettings-
naam niet aangeduid op de kapellenlijst? 

Ook sommige nederzettingsnamen in oostelijk Opster-
land verwijzen naar de kolonisatie- en ontginningsperi-
ode. Dyoert is waarschijnlijk net als Siger en Weninga een 
persoons- of familienaam die verwijst naar de aanvoerder 
of stamvader van de eerste kolonisten ter plekke. Hoewel 
Wijnjeterp later het achtervoegsel terp (dorp) krijgt bezat 
het net als Siegerswoude en Duurswoude een uitgang op 

Dit is tevens het eerste bewijs voor ontginnings- en koloni-
satieactiviteiten in Schoterland. Pas een eeuw later volgen 
historische berichten die duiden op kolonisatieactiviteit 
in Opsterland. Voor 1230 stichtte men het uithof Mariën-
hof alias Curia Sanctea Mariae te Bakkeveen.178 Backen-
vene  wordt rond 1230 ook enkele malen in de Narracio 
genoemd. De ontginning en kolonisatie van Bornego is dan 
dus al gevorderd tot oostelijk Opsterland.179 In dezelfde pe-
riode, omstreeks 1231, wordt ook het dubbelklooster van 
de reguliere kanunniken van S. Augustinus gesticht.180 Dit 
Haskerconvent, Hasker alterhuus of S. Mariën Rozendaal 
ligt even ten noorden van het huidige Haskerdijken. Ook 
Westermeer, ten westen van Haskerhorne, wordt dan ge-
noemd.  Het is onbekend of de plaats Haske al bewoond 
was voordat het convent hier werd gesticht. De mogelijk-
heid bestaat dat Oudehaske, dat pas na de afsplitsing met 
Nijehaske de toevoeging ‘Oude’ verkreeg, en Haskerhorne 
vanuit Haske zijn ontgonnen.181 Een andere aanwijzing voor 
ontginningsactiviteiten is de donatie van het patronaats-
recht aan de Duits Orde door de ‘… homines et parrochiani 
de Lyedingaberde’. Mol vereenzelvigt deze mannen en pa-
rochianen met de nakomelingen van een familie Lyedinga 
waar het dorp Luinjeberd naar vernoemd is. Het grondbezit 
van deze kapel ligt in het verlengde van het pastoriegoed 
van Oldeboorn. Bij de stichting van de kapel van Lyedinga-
berde (Luinjeberd) is deze met de opstrek van het pastorie-
goed gedoteerd.182 De familienaam Lyedinga komt zelfs nog 
naar voren in zes laatmiddeleeuwse Friese compilaties van 
sagen. Hierin wordt gesproken over de Lioedingha-man-
nen van Katrijp. Mol sluit zelfs niet uit dat de begunstiging 
van deze familie heeft geleid tot de stichting van Steenkerk 
als vrouwenafdeling van het klooster te Nes. Het klooster 
droeg namelijk de naam ‘Katrijper convent’ en is voor 1375 
gesticht. Opmerkelijk is dat het bezit één geheel heeft ge-
vormd met het kerkegoed van Luinjeberd.183 Het klooster is 
later verplaatst. De laatste vestiging was nabij de kerk van 
Luinjeberd.184 Katrijp wordt in 1315 evenals Luinjeberd nog 
als aparte parochie vermeld; ‘Oldekatrip, Lionigaberde’.185 
Helaas is niet bekend waar ‘Oldekatrip’ eertijds heeft gele-
gen. Duidt deze naam op een afsplitsing van Nijekatrip? Of 
tracht men het dorp te onderscheiden van de plaats Ter-
band die mogelijk de opvolger is van ‘Oldekatrip’? 

De kolonisatie en ontginning van oostelijk Opsterland
Uit de historische stukken over het district Bornego en uit 
de kapellenlijst van 1315 blijkt wel dat in het begin van de 
14e eeuw geheel Bornego reeds is gekoloniseerd. De ver-



81Kolonisatie en ontginning

192  Worst & Zomer 2011, 34. 
193  Samen met middeleeuwse archeoloog Jan van Doesburg is dit 
 scherf materiaal bekeken. De dateringen van het materiaal zijn 
 dan ook gebaseerd op de expertise van Jan van Doesburg op het 
 gebied van middeleeuws aardewerk en dan met name 

187  Worst & Zomer 2011, 21-24.  
188  Nammekundich Wurkforbân 1961, 152-169.
189  Berkel en Samplonius 2006, 407. 
190  Nammekundich Wurkforbân 1961, 152-169.
191  Berkel en Samplonius 2006, 40; Van der Molen 1977, 267-269. 

Het karolingische en vol-middeleeuwse vondst-          
materiaal in het district Bornego
Al sinds de 7e eeuw trok men in de omgeving van Sneek 
vanaf de randen van het kleigebied de klei-op-veen zone 
in. Men bedreef akkerbouw en veeteelt op het nog onont-
gonnen veen. Over de intensiteit van deze bewoning of 
mogelijke verkavelingssporen bestaat nog veel onduide-
lijkheid.194 Eveneens in de omgeving van Sneek werd een 
met kleiplaggen opgehoogde terp gevonden die sinds de 
8e eeuw bewoond werd. De bewoning op deze terp hield 
stand tot in de 9e eeuw. De sporen op en in de omgeving 
van deze terp komen overeen met de richting van het his-
torische verkavelingspatroon in dit gebied.195 Het belang 
van deze sporen is het mogelijke verband tussen de karo-
lingische en vol-middeleeuwse  veenontginningen. Klaar-
blijkelijk trok men al in de karolingische periode vanaf de 
randen van het kleigebied en langs rivier geleidelijk aan het 
veen in. Deze vroeg karolingische ontginningssporen zijn 
ook in Bornego aanwezig zij het slechts summier. 

Net buiten Bornego in Smallingerland werd in de jaren ’80 
ten oosten van de Veenhoop een deel van een nederzet-
ting opgegraven.196 Vanuit het veenriviertje de Ee is het 
landschap hier rond de 10e eeuw in ontginning genomen. 
Een stuk hergebruikt hout stammend uit de 9e eeuw brengt 
ons in contact met de karolingische periode. Helaas is het 
hergebruikt, waardoor de 9e eeuw nabij de Veenhoop on-
zeker  blijft. Verder heeft men twee boerderijen, een graf-
veld en de fundering van een kerk opgegraven. De oudste 
boerderij stamt uit de 10e eeuw en was gelegen op een 
kleine terp die was opgebouwd uit veenplaggen. In dezelf-
de periode werd de terp uitgebreid en verrees een tweede 
boerderij. In de loop van de 10e of 11e eeuw werd op de 
nogmaals verhoogde terp een grafveld aangelegd. Tevens 
werden op de terp fundamenten van een 11e of vroeg 12e 
eeuwse stenen of tufstenenkerk blootgelegd.197 Opvallend 
is dat de kerk jonger is dan de oudste aangetroffen sporen. 
Indien elders geen voorganger heeft gestaan startte de ko-
lonisatie dus zonder een eigen kerk. De latere kerkbouw 
wijst op de aanwezigheid van een (kleine) nederzetting. 

Een tweede aanwijzing voor karolingische bewoningsspo-
ren komt uit een artikel van Halbertsma. Tussen twee voor-
malige zijriviertjes van het Koningsdiep werd in 1955 een 
overslibde 9e eeuwse nederzetting aangetroffen. De neder-
zetting was gelegen in de Haskerveenpolder nabij Stobbe-
gat (Vegelinsoord).198 Daarnaast wijst Halbertsma op een 

woud (‘Weningawalde’ 1315, ‘Wijngeterp’ 1504).188 Het 
toponiem wold of woud betekent in deze streken vrijwel 
altijd ‘moeilijk toegankelijk moerasbos, wildernis’.189 De 
nederzettingsnaam Ureterp (‘Urathorp’ 1315, ‘Wraterp’ 
1472) is verklaarbaar in samenhang met Olterterp (‘Utra-
thorp’ 1315, ‘Otterterp´ 1504, ‘Oterterp’ 1596). Er bestaat 
hier namelijk een tegenstelling tussen het Friese oer (ura) 
dat ‘boven’ betekent en het Friese uter dat ‘buiten’ of 
‘lager’ aanduidt. In dit geval dus een tegenstelling tussen 
het stroomopwaarts gelegen Ureterp en het stroomaf-
waarts gelegen Olterterp.190 Tussen 1232 en 1233 wordt 
Bakkeveen geschreven als Backenvene, in 1313 of 1343 als 
Backum en in 1338 als Backefene.191 Het tweede lid heeft 
betrekking op het Germaanse fanja dat veen betekent. Het 
eerste lid duidt waarschijnlijk op de landschap gerelateerde 
naam back, baka of bak. Baka betekend in het Germaans 
‘welving’ of ‘hoogte’. Hiervan zijn het Middelnederlandse 
bac en het Oudsaksische bak afgeleid die beide de beteke-
nis hebben van ‘rug’.192  

4.2 Datering van het middeleeuwse kolonisa-
tieproces	en	van	de	middeleeuwse	kerken	in			
oostelijk	Opsterland.	

Inleiding

In het Archeologosch Depot in Nuis is onderzoek gedaan 
naar het karolingisch maar vooral vol-middeleeuws scherf-
materiaal uit oost Opsterland.193 Ook voor het overige deel 
van de gemeente Opsterland zijn de meest belangwekken-
de inventarisnummers geselecteerd. Per inventarisnum-
mer is gekeken of het aardewerk handgevormd dan wel 
draaischijfaardewerk is en tevens zijn de aantallen rand-, 
wand- of bodemscherven en additieven zoals oren of 
tuiten geteld. Bij het kogelpotaardewerk is/zijn de toege-
paste magering, de potvorm en decoratie beschreven. Bij 
het draaischijfaardewerk is naast de potvorm en decoratie 
ook gekeken naar de glazuring, engobe en een eventuele 
blos. Vervolgens heeft Jan van Doesburg, indien mogelijk, 
per scherf een globale datering gegeven (bijlage 11). Op 
basis van deze gegevens en de bestaande literatuur wordt 
getracht een globale datering te geven van het kolonisatie-
proces in Opsterland en meer specifiek voor het oostelijke 
deel van deze gemeente. Voordat dit aan de orde komt 
wordt op basis van bestaande literatuur een globaal over-
zicht gegeven van het karolingische en vol-middeleeuwse 
vondstmateriaal uit het district Bornego. 
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Ongeveer in dezelfde periode werd door het Argeologysk 
Wurkferbân in 1986 ten oosten van Oosterboorn een veen-
terp onderzocht. In een ophopingslaag met klei, die op het 
veen lag, werd een rechthoekige grondverkleuring van 7 
bij 17 m blootgelegd. Sporen van een dragende constructie 
ontbraken. Verder trof men een waterput aan die tot op 
het zand was uitgegraven. Het aardewerk dateerde men in 
eerste instantie op de 12e eeuw, maar in een latere publi-
catie werd dit vanwege voortschrijdende inzichten bijge-
steld naar de 10e tot de 12e eeuw.201 In de nabije omgeving 
zijn nog drie andere veenterpen bekend. Helaas is nader 
onderzoek uitgebleven, waardoor deze veenterpjes niet 
in een groter verband kunnen worden geplaatst. Gaat het 
hier bijvoorbeeld om seizoens- of continue bewoning?  Zijn 
het enkele geïsoleerde veenterpjes of is het toch een ne-
derzetting zoals bij de Veenhoop het geval was? Was het 
een laatste poging om na het inzakken van het veen en het 
regelmatig overstromen van hun woongebied hun boerde-
rijen nog enige tijd boven water te houden? 

Om de opschuivende bewoning enigszins te kunnen date-
ren keren we terug naar Smallingerland. De bewoning in 
het dorpsgebied van Boornbergum is nabij de Ee begonnen 
en is naar het huidige Boornbergum zuidwaarts opgescho-
ven. De huidige kerk van het dorp Boornbergum heeft een 
12e eeuwse tufstenen voorganger gehad. Uit een opgra-
ving uit 1922 door Van Giffen en een latere opgraving in 
1980 door Elzinga blijkt dat nabij de rivier de Ee nog een 
kerk heeft gestaan. Tijdens de eerste opgraving zocht men 
naar de resten van het klooster Smalle Ee. Hoewel deze 
niet werden gevonden trof men wel funderingsbanen aan 
van een 12e eeuwse stenen kerk.202 De stenen kerk was ge-
bouwd op een ouder grafveld. Tussen de funderingssleu-
ven van deze kerk legde men een plattegrond bloot van 
een houten kerkje dat hoorde bij het oudere grafveld. Men 
heeft nooit uitsluitsel gegeven over de datering van dit 
houten kerkje.203 Mogelijk deed de stenen kerk dienst als 
kloosterkerk van Smalle Ee en heeft het houten kerkje nog 
dienst gedaan als parochiekerk van Boornbergum.204 Ervan 
uitgaande dat de houten kerk inderdaad een parochiekerk 
is geweest dan is de afstand, indien zich geen tussenfase 
heeft voorgedaan, tussen de twee kerkplaatsen bijna 3 km. 
Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de houten kerk 
ouder is dan de 10e eeuw.205 Dit zou betekenen dat in maxi-
maal tweehonderd jaar de kerk en de bijbehorende neder-
zetting bijna 3 km is opgeschoven. 

muntschat uit de 8e eeuw die in de omgeving van Terwispel 
is gevonden en op een bronzen haarnaald uit een voorma-
lige woonstede in de Kraanlanden te Smallingerland. Voor-
alsnog blijven dit de enige sporen van bewoning uit de ka-
rolingische tijd. Uit de hierop volgende eeuwen zijn al veel 
meer vondsten bekend. Vaak betreft het los aardewerk uit 
de 10e tot 13e eeuw zonder een duidelijke nederzettings-
context. Dit hangt samen met de beperkte mate waarin 
archeologisch onderzoek in dit gebied is uitgevoerd. In de 
volgende tekst worden alleen bekende en reeds geïnter-
preteerde opgravingen behandeld. 

In de jaren 1984 en 1987 zijn er twee kleine opgravingen 
verricht in Oldeboorn, de moederparochie van de neder-
zettingen in het district Bornego. Tijdens de eerste opgra-
ving werd geen materiaal aangetroffen dat ouder was dan 
de 10e tot de 12e eeuw. Uit het profiel bleek dat de terp na 
een puinlaag van 40 cm bestond uit vrij schone kleilagen 
afgewisseld met mestlagen. Op een diepte van 2,5 m werd 
het natuurlijke oppervlak aangetroffen.199 De tweede op-
graving  vond plaats in de nabijheid van de Oldeboornse 
kerk. Het schervenmateriaal dat hier werd gevonden was 
even oud als het materiaal uit de eerdere opgraving. Op 
ongeveer 2,5 m diepte werd ook hier de natuurlijke onder-
grond aangetroffen. De opgravingen tonen een beeld van 
een 10e-eeuwse nederzetting die getuige het importaarde-
werk en de dikte van de ophopingslagen rond de 11e en 
12e eeuw een periode van bloei kende.200 Door de beperkte 
omvang van de opgravingen wordt een oudere nederzet-
tingsfase niet uitgesloten. 

Afb. 47. De opgravingsplattegrond van de opgraving van Elzinga uit 
1962 met boerderijplattegronden, slootpatronen en karrensporen 
(bron: De Langen 2011).
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deel van de opgravingsput. Het is onwaarschijnlijk dat de 
oudste slootpatronen bij boerderij I horen. De paalfunde-
ringen van deze boerderij rusten namelijk voor een klein 
deel in deze slootpatronen (afb. 47). Wijzen de slootpatro-
nen dan toch op een oudere nederzetting dichter naar het 
Koningsdiep toe? En hebben die dan midden in het veen, 
bijvoorbeeld op veenterpjes, gelegen? 

Ten oosten van het vondstcomplex ligt het oude kerkhof 
van Wijnjeterp dat op de AHN2 zeer duidelijk te zien is. 
Langs dit complex lopen allerlei karrensporen evenwijdig 
aan de huidige Hooiweg en onder andere richting de twee 
opgegraven erven (afb. 49). Al in 1932 besteedde men aan-
dacht aan dit oude kerkhof. In een dag tijd onderzocht de 
amateur-archeoloog Popping samen met Bursch het ter-
reintje. Men trof sterk verweerde beenderen aan, scherf-
materiaal dat werd geschat op de karolingische tot vroeg-
middeleeuwse tijd en verscheidende leemlaagjes.209 Ook in 
Archis2 wordt op de plaats van het oude kerkhof melding 
gemaakt van bewoningsresten die zijn aangetroffen bij de 
ontginning van de heide in 1943.210 Het gaat om aardewerk 
(karolingisch tot vroeg-middeleeuws), een slijpsteen en 
een haardplaats. Ook in de onmiddellijke omgeving van 
het oude kerkhof zijn meldingen gedaan van vroeg- tot vol-

Het vondstmateriaal in oostelijk Opsterland

Op basis van het vondstmateriaal uit het depot in Nuis 
worden drie afzonderlijke vondstcomplexen uit oostelijk 
Opsterland behandeld, namelijk het vondstcomplex aan 
de Hooiweg te Wijnjeterp, het Voorwerk van de Smalle 
Ee te Siegerswoude en de uithof Mariënhof te Bakkeveen. 
Hierna komt het vondstmateriaal aan bod dat verspreid 
over de gemeente Opsterland is gevonden.  

De twee boerderijerven aan de Hooiweg 
Ten noorden van het huidige dorp en ten oosten van het 
oude kerkhof zijn in 1962 door Elzinga twee 12e-eeuwse 
erven opgegraven.206 Waar Elzinga in eerste instantie drie 
boerderijplattegronden onderscheidde, was het De Langen 
die hier nog een vierde aan toe voegde.207 Op beide erven 
hebben twee opeenvolgende boerderijen van het Gasselte 
B1-type gestaan (afb. 47). Helaas was niet al het vondstma-
teriaal van de opgraving in het depot aanwezig. Het mate-
riaal dat wel bestudeerd is, kon helaas niet worden gekop-
peld aan spoornummers van de opgravingsplattegrond. 
Hoewel het grootste deel van het materiaal (randscherven 
van kogelpotten) in de 12e eeuw te plaatsen is, lijkt toch 
ook een deel uit de 13e eeuw te stammen (bijlage 8). Zoals 
later zal blijken is het aannemelijk dat de huidige kerk in 
Wijnjeterp een 13e eeuwse voorganger heeft gehad. Het 
lijkt erop dat Wijnjeterp vanaf de latere Hooiweg in één 
keer naar het zuiden is doorgeschoven binnen de huidige 
opstrek.

Indien zich nog een tussenfase heeft voorgedaan dan is 
deze zeer kortstondig geweest. Vooralsnog lijken de 10e en 
11e eeuw uit beeld te blijven. De oriëntatie van de verka-
veling en de boerderijen in de opgravingsplattegrond kan 
echter een reden zijn om wel aan meer noordelijk gelegen 
voorgangers te denken (afb. 48).208 Mogelijk heeft men 
zich in eerste instantie vlak langs het Koningsdiep geves-
tigd en zijn de oudste slootpatronen nog relicten van de 
oorspronkelijke verkavelingsoriëntatie van deze nederzet-
ting. Hoewel het bewijs enkel bestaat uit de richting van 
enkele sloten en boerderijplattegronden, blijkt dat zich 
nadien een heroriëntering heeft voorgedaan. Op basis van 
de oriëntering zijn achtereenvolgens te onderscheiden: 
een oud slootpatroon (rood), boerderij I (paars), boerderij 
II (blauw), jonger slootpatroon dat hoort bij de nederzet-
ting (zwart), boerderij IV (oranje). Boerderij III heeft een 
geheel afwijkende oriëntatie, maar opvallend genoeg ligt 
dit wel in lijn met de karrensporen uit het zuidoostelijke 

Afb. 48. De oriëntatie van slootpatronen en boerderijplattegronden 
afgebeeld op de kaart van Eekhoff uit 1848. De gekleurde lijnen op 
de afbeelding corresponderen met de kleuren op de opgravingsplat-
tegrond uit afb.47 (geel = oranje). Alleen de grijze slootpatronen zijn 
hier aangegeven in zwart en de oudere slootpatronen in het rood.

Oud kerkhof
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stuivingen zich in de 12e of 13e eeuw al hebben voorge-
daan, dan zou dit een reden kunnen zijn geweest voor het 
verlaten en opschuiving van de  nederzetting.  

Het Voorwerk te Siegerswoude 
Ten oosten van Siegerswoude lag een voorwerk van het 
reeds genoemde Benedictijner klooster Smalle Ee. De 
informatie over dit (vrouwen)klooster is zeer schaars. 
Pas in 1518 wordt het Voorwerk voor het eerst in histo-
rische bronnen genoemd.212 Enkele jaren later wordt het 
Voorwerk nogmaals genoemd in verband met enkele 
grenskwesties. Hieruit blijkt dat men in ieder geval een 
kudde schapen hield en deze op de omliggende venen liet 
grazen.213 Naar aanleiding van het vele schervenmateriaal 
dat hier tijdens grondbewerkingen aan de oppervlakte 
kwam, heeft de AWN (Archeologische Werkgemeenschap 
Nederland) hier in 1984 en 1985 een archeologisch onder-
zoek verricht. Helaas zijn deze gegevens tot op heden nooit 
uitgewerkt. Uit krantenartikelen blijkt dat men tijdens de 
opgraving resten van een ijzersmelterij, een gracht, afval-
kuilen en een mogelijke leemput heeft aangetroffen.214 

Hoewel men geen sporen van bewoning heeft gevonden 
dient men die toch in de buurt te zoeken. Er zijn talloze 
dozen met vondstmateriaal uit deze opgraving opgeslagen 
in het depot in Nuis. Vanwege het vele materiaal hebben 
we steekproefsgewijs enkele dozen op het scherfmateriaal 
onderzocht. Toevalligerwijs troffen we een ovenrand met 
‘tuyere’ aan: een gat waardoor lucht de oven ingeblazen 
kan worden. Dat ijzerwinning een rol heeft gespeeld op 
dit voorwerk is niet vreemd. Zelfs in de jaren ’30 van de 

middeleeuws aardewerk.211 Helaas is dit vondstmateriaal 
niet terug te vinden in het depot te Nuis. Aangezien niet 
bekend is waar het materiaal zich dan wel bevindt, zijn deze 
vroege dateringen niet te verifiëren. Door middel van een 
booronderzoek is het oude kerkhof onderzocht (bijlage 7). 
Uit twee dwarsraaien bleek dat de eerste 55 tot 85 cm ver-
stoord is. Hieronder bevind zich een al dan niet intact pod-
zolprofiel. In de verstoorde laag bevonden zich puinresten. 
In twee boringen werd een klein leemlaagje aangetroffen. 
Het was niet duidelijk of het hier ging om een brokje leem 
of een leemlaagje van bijvoorbeeld een vloer. Het onder-
zoekje leverde slechts een niet nader te dateren scherf 
op. Een boring is dieper doorgezet om de diepte van de 
keileemlaag vast te stellen. Tot vier meter diep werd geen 
keileem aangetroffen. Uit de vele puinresten bleek wel dat 
hier eertijds een gebouw heeft gestaan; zeer waarschijnlijk 
gaat het hier om een kerk. Helaas is tijdens het onderzoek 
geen dateerbaar scherfmateriaal aangetroffen en is, zoals 
eerder gezegd, het eerder aangetroffen aardewerk niet 
terug te vinden. In de 13e eeuw is de kerk verplaatst naar 
de huidige kerkplaats van Wijnjeterp. In verband met de 
opschuiving van de nederzetting is het interessant dat in 
de onmiddellijke omgeving van het oude kerkhof laagjes 
stuifzand zijn aangetroffen van 30 à 50 cm dik (bijlage 5, 
boring Dz 18). Hebben deze verstuivingen zich voorgedaan 
ten tijde van de bewoning of is het gebied pas later gaan 
verstuiven? De dekzandrug waarop het oude kerkhof zich 
bevindt is zeer leemarm en onvruchtbaar. Na grondbe-
werking of bijvoorbeeld door karrensporen kunnen zich 
gemakkelijk zandverstuivingen voordoen. Indien deze ver-

Afb. 49. Het rechthoekige vlak wat doorsneden is door de huidige Hooiweg is het oude kerkhof. Op de uitvergroting van dit vlak zijn de boor-
raaien aangegeven. Van links naar rechts boring A1 tot A7 en van boven naar beneden boring B5 tot B1. Ten westen en net boven het oude 
kerkhof tekenen zich duidelijk verschillende karrensporen af (bron: Rijkswaterstaat, Actueel Hoogtebestand Nederland 2).  
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Haule vast te stellen. De uithof zelf lag aan de zuidzijde van 
de weg tussen Bakkeveen - Duurswoude; aan de noordkant 
bevond zich de kapel die onderdeel uitmaakte van het uit-
hofcomplex (afb. 50). Tijdens de aanleg van een sportveld 
in 1963 heeft het BAI (Biologisch Archeologisch Instituut) 
onder leiding van Elzinga een opgraving kunnen uitvoeren 
op het terrein waar de uithof heeft gestaan. Men conclu-
deerde dat het terrein vanaf eind 12e of begin 13e eeuw 
tot ongeveer 1600 bewoond is geweest. Het terrein was 
omgeven door een grachtenstelsel en de bewoning vond 
plaats op een dun zandlaagje dat op veen was gelegen. 
Doordat het terrein zeer diep is omgeploegd trof men vrij-
wel geen funderingsresten aan.219 Uit het opnieuw bestu-
deerde aardewerk blijkt dat het merendeel van dit vondst-
materiaal geplaatst kan worden tussen 1300 en 1450 
(bijlage 10). Slechts enkele scherven wijzen op bewoning 
vanaf 1150-1200. Even ten noorden van het uithof terrein 
ligt de voormalige kapel. Tijdens de aanplant van een bos 
in de 20e eeuw trof men hier zoveel skeletten aan dat men 
het graven voor gezien hield.220 Op de AHN2 is het terrein 
waar deze kapel heeft gestaan zeer goed te herkennen. In 
een door sloten omgeven stuk bos is duidelijk een recht-
hoekige structuur te ontwaren. Middels twee dwarsraaien 
is het terrein door middel van boringen in kaart gebracht 
(afb. 51). De boringen bevestigden dat hier de voormalige 
kapel heeft gestaan. Onder een ophopingslaag variërend 
van 70 tot 135 cm troffen we een onthoofd podzolprofiel 
aan. De ophopingslaag bevatte veel puinresten en ook in 
molshopen troffen we onder andere resten aan van kloos-
termoppen. In boring A3 zijn botresten aangetroffen, ter-
wijl boring A6 tot en met A8 wijzen op een vulling van een 
voormalige sloot (bijlage 7).

20e eeuw heeft men ter hoogte van Duurswoude langs het 
Koningsdiep nog ijzeroer gewonnen.215 Het leeuwendeel 
van het vondstmateriaal kan tussen 1200 en 1400 geda-
teerd worden.  Elzinga plaatste de nederzetting destijds 
tussen 1350 en 1400.216 Hoewel dit ten dele overeenkomt 
kan ook een groot gedeelte van het kogelpotaardewerk 
tussen 1200 en 1300 worden gedateerd. Het vondstma-
teriaal bevat zelfs nog ouder kogelpotaardewerk dat haar 
oorsprong tussen 1100 en 1200 kent (bijlage 9). Het im-
portaardewerk (steengoed uit Siegburg en Langerwehe) 
en met vingerafdrukken versierde kogelpotten (cordon 
versiering) is in redelijke mate aanwezig. Vaak zien we dit 
in Noord-Nederland alleen in meer stedelijke contexten.217 
Aangezien het hier een voorwerk betreft, ligt het in de lijn 
der verwachting dat we hier te maken hebben met een iets 
rijker deel van de samenleving. Hemelsbreed ligt het Voor-
werk op 15 kilometer van het klooster Smalle Ee. De stenen 
(klooster)kerk aldaar stamt uit de 12e  eeuw. Kijkend naar 
het aardewerk uit Siegerswoude dan is er in ieder geval al 
in de 13e eeuw enige activiteit op het terrein van het Voor-
werk waar te nemen. In dit verband is een uitwerking van 
de opgraving in Siegerswoude interessant. Wanneer kwam 
de ijzerproductie op gang en wanneer was deze afgelo-
pen? Welke overige functies heeft dit voorwerk gehad? En 
hoe lagen de verbindingswegen tussen het klooster en het 
Voorwerk te Siegerswoude?  

De	uithof	Mariënhof	te	Bakkeveen	
Voor 1230 is de uithof Mariënhof alias Curia Sanctae Mariae 
te Bakkeveen gesticht.218 Uit de oorkonde van 1313 of 1343 
blijkt dat geestelijke broeders samen met hun mede-buren 
doende zijn de grenzen in het veen tussen Bakkeveen en 

Afb. 50 & 51. Afbeelding 50 toont het uithof complex Marienhof. Ten oosten is het dorp Bakkeveen te zien. Op het zuidelijke deel hebben de 
gebouwen gestaan die horen bij de uithof. Even ten noorden lag de kapel. Op afbeelding 51 is dit terrein duidelijk te onderscheiden. Over dit 
terrein zijn twee boorraaien uitgezet. De raaien van boven naar beneden verbeeld boring A1 tot A8. Van links naar rechts zijn boring B1 tot 
B7 te zien. Bron: Topografische kaart 2003 & Actueel Hoogtebestand Nederland 2. 



86

222 Inventarisnummer: Friesland FM 1969-IV-12b,c,g,h & Friesland 
 FM 1969-IV-13a,b,c,d,e,f.

221  Worst & Zomer 2011, 21-22.

delen. Vandaar dat aan de hand van de tabel vooral naar 
de globale datering van dit materiaal wordt gekeken. In 
bijlage 11 is per vondstnummer, en voor zover mogelijk, 
meer gedetailleerde informatie van de vindplaats gegeven. 
Verspreid over Opsterland is onder andere vondstmateri-
aal bekeken uit Wijnjeterp, Ureterp, Selmien, Siegerswou-
de, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Olterterp, Nij Beets, Tijnje 
en Terwispel. Globaal gezien dateert het materiaal uit de 
periode 1100 - 1300 (afb. 52). Hier en daar wordt jonger 
steengoed materiaal (Siegburg) aangetroffen. Enkel in Sie-
gerswoude en Ureterp is ouder vondstmateriaal gevonden. 
In Siegerswoude zijn twee kogelpotranden gevonden die in 
ieder geval vóór 1100 geplaatst kunnen worden (10e tot 
11e eeuw). Tijdens het ontzanden van een hooggelegen 
perceel in de ruilverkaveling heeft men dit vondstmate-
riaal aangetroffen. Helaas hebben we niet al het materi-
aal dat bij dit vondstcomplex hoort teruggevonden in het 
depot. Het overige scherfmateriaal is gedateerd op 1200 
tot 1450 (afb. 52).222 Daarnaast zou men fragmenten van 
kloostermoppen hebben gevonden, maar deze zijn nooit 
in het depot terechtgekomen. Het perceel ligt aan de west-
kant van Siegerswoude vlak naast een boerderij die ook al 

Hoe moeten we dit kapelterrein nu duiden? Is het tegelij-
kertijd met de uithof gesticht of hoorde de kapel in eerste 
instantie bij de parochie Bakkeveen en deed hij pas later 
dienst als klooster- en parochiekerk? Zowel op de kaart van 
Schotanus als op andere historische kaarten worden ten 
oosten van het huidige Bakkeveen voormalige huissteden 
ingetekend.221 Bedoelt men met de mede-buren van de 
uithof de inwoners van Duurswoude en de verlaten huis-
plaatsen ten oosten? Of hebben aan weerszijden van de 
kapel ooit ook huissteden gelegen? Archeologisch onder-
zoek naar het kapelterrein zou veel kunnen verduidelijken. 
Bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag of het uithofter-
rein van gelijke ouderdom is als het kapelterrein. En kan 
de, zoals het zich laat aanzien, stenen kerk een houten 
voorganger hebben gehad zoals in Boornbergum? 

Het	losse	vondstmateriaal	in	Opsterland		
Zowel in het onderzoeksgebied als in het overige deel 
van Opsterland is middeleeuws vondstmateriaal bekeken. 
Het gaat om materiaal uit kleine opgravingen of om ‘los’ 
vondstmateriaal dat bijvoorbeeld geraapt is op akkers. Het 
gaat te ver om al dit vondstmateriaal in detail te behan-

Afb. 52. Het middeleeuwse vondstmateriaal uit Opsterland met een globale datering. In het zwart een datering van het gehele vondst-
complex. Indien mogelijk is op basis van het vondstmateriaal een specifiekere datering in het blauw gegeven. Binnen deze range is dan het 
overgrote deel van het vondstmateriaal te dateren (bron: Topografische kaart 2003).

Drachten

Wijnjeterp

Ureterp

Beetsterzwaag

Lippenhuizen
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Middeleeuwse kerken in Opsterland

In verschillende fasen werd het gebied tussen Vlie en Lau-
wers tijdens het Frankische gezag in de 8e eeuw geker-
stend. In deze periode zijn de eerste seend- of moederker-
ken gesticht. In de tweede helft van de 10e eeuw vond een 
verdichting van het aantal kerken plaats en ontstonden 
nieuwe moederkerken.225 Tot op heden ontbreken aanwij-
zingen dat hier ook kerken uit het district Bornego voor in 
aanmerking kwamen. De moederkerk van dit gebied, de 
bisschoppelijke eigenkerk te Oldeboorn, werd in 1242 voor 
het eerst genoemd.226  De beschermheilige van de kerk was 
St. Pancratius. Vanaf de 10e tot en met de 15e eeuw was er 
een vrij algemene verering van deze heilige in het bisdom 
Utrecht.227 De huidige kerk van Oldeboorn is in 1753 ge-
bouwd terwijl de toren uit 1737 dateert. Tijdens het lichten 
van de vloer in 1956 bleek dat de huidige kerk rustte op 
oudere grondvesten. Ook kwamen enkele brokstukken van 
zandstenen sarcofagen tevoorschijn. Helaas bleef nader 
onderzoek en daarmee een datering van de voormalige 
kerk uit.228 

Halverwege de 12e eeuw zette de verdichting van het aantal 
kerken door. Talloze parochies ontstonden doordat zij zich 
afsplitsten van de moederkerk. Vele van deze nieuwe 
kerken werden opgetrokken uit (tuf)steen, terwijl voor-
malige houten kerken in deze periode met steen werden 
herbouwd.229 Na 1150 werd namelijk geen tufsteen meer 
gebruikt. Mogelijk zijn in deze laatste fase ook de eerste 
kerken in Opsterland gebouwd. Onderzoek naar de bouw-
historie en de patrocinia van deze kerken kunnen dit beves-
tigen. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen 
dat de middeleeuwse kerken mogelijk stenen en/of houten 
voorgangers hebben gehad zoals in Smalle Ee (Boornber-
gum) en Wijnjeterp. Een datering van het kerkgebouw op 
de huidige standplaats levert  dan ook geen absolute date-
ring voor de start van de kolonisatie. Dit geldt temeer wan-
neer tijdens de start van de kolonisatie nog geen kerk aan-
wezig was zoals nabij de Veenhoop het geval lijkt.    

Van het meerendeel van de kerken in Opsterland zijn de 
patrocinia bekend (afb. 53).230 Helaas zijn het vooral alge-
meen christelijke heiligen (Andreas, Petrus, Jacob en Jo-
hannes) die overal en altijd voorkomen.231 Hippolytus en 
Getrudis wijken hier enigszins van af, maar zijn hier moei-
lijk te verklaren. Alleen de beschermheilige van Wijnjeterp 
biedt enig houvast. De verering van St. Nicolaas is type-
rend voor de 12e en 13e eeuwse veenontginningsgebieden. 

op de kaart van Schotanus staat ingetekend. De uit Ure-
terp afkomstige wandscherf met driehoekig stempel (8e 
tot 11e eeuw) is ooit door Mudstra geraapt op een akker 
ten oosten van de kruising De Mersken - N-381 (afb. 52). 
Als toevoeging was bijgeschreven ‘verspreid over het land 
gevonden’.223 Helaas kunnen we vrijwel geen waarde aan 
deze vondst hechten. De mogelijkheid bestaat dat de 
scherf is meegevoerd met terpafval en zodoende op het 
land is terechtgekomen. Toch is het opvallend dat hier in 
de ruilverkaveling ook kogelpotaardewerk is gevonden. 
Het gebied kenmerkt zich door een hoge dekzandkop (+ 
6.20 NAP) nabij het Koningsdiep. De weg De Mersken is 
hier in de ruilverkaveling doorheen gegraven. Tijdens deze 
werkzaamheden heeft men ter hoogte van deze heuvel 
enkele kogelpotscherven gevonden. Helaas was het niet 
mogelijk de scherven te dateren.224 Opvallend is dat het 
verkavelingspatroon ter hoogte van deze rug duidelijk naar 
het noordoosten afbuigt. Zowel de afbuiging in de verkave-
ling alsmede de dekzandrug zijn min of meer vergelijkbaar 
met de nederzetting aan de Hooiweg. Indien Ureterp een 
voorganger heeft gehad zou dit dus een kansrijke plek zijn. 

Het behandelde schervenmateriaal levert goede globale 
dateringen op. Het is echter te weinig om uitspraken te 
doen over het verloop van de ontginning. Zo is het bijvoor-
beeld onmogelijk om alleen aan de hand van dit scherven-
materiaal het moment van kolonisatie in westelijk Opster-
land te vergelijken met die in het oostelijke deel. Een trend 
die we wel kunnen opmaken uit het schervenmateriaal is 
dat op vele plaatsen in zowel westelijk als oostelijk Op-
sterland aardewerk is aangetroffen uit het begin van de 
12e eeuw. Het lijkt erop dat oostelijk Opsterland dan al ten 
dele is gekoloniseerd en vervolgens bewoond blijft in de 
navolgende eeuwen. Op basis van het weinige materiaal 
uit de 10e en 11e eeuw kan niet geconcludeerd worden 
dat het oostelijke deel van Opsterland al in deze periode is 
gekoloniseerd. Hierbij moet vermeld worden dat in de in-
ventarislijsten van het Archeologisch Depot in Nuis aarde-
werk wordt vermeld dat ons in contact brengt met de 10e 
of zelfs de 9e eeuw. Helaas ontbrak dit op het moment van 
ons bezoek. Naast het middeleeuwse materiaal is slechts 
op een vondstplek terpaardewerk aangetroffen. Dit inven-
tarisnummer is in deze beschouwing niet meegenomen 
omdat de vondstplek waarschijnlijk verstoord door aan-
voer van terpaarde.  
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 onderzoek naar kerken en is werkzaam bij de Rijksdienst voor het 
 Cultureel Erfgoed. Op basis van de prenten van Stellingwerf en 
 oude foto’s heeft hij getracht tot dateringen te komen. Ook heeft 
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234  Karstkarel 2007, 313. 
235  Jos Stöver is deskundige op het gebied van bouwhistorisch 

het kapelterrein zou hierin uitkomst kunnen bieden. Jaco-
bus Stellingwerf heeft ooit een tekening gemaakt van de 
vervallen kapel met klokkenstoel. Helaas staat de betrouw-
baarheid van zijn werk ter discussie. Stellingwerf zou zijn 
tekeningen niet op primaire bronnen baseren. In 1722-‘23 
heeft Stellingwerf schetsen vervaardigd van kapellen die 
destijds in Opsterland aanwezig waren. Helaas moeten we 
deze met enige argwaan behandelen. 

Duurswoude  
De St. Johanneskerk te Duurswoude komt nog niet voor op 
de kapellenlijst van 1315. Karstkarel beweert dat de kerk 
in de 15e eeuw in laatgotische stijl is herbouwd uit oudere 
kloostermoppen.234 Stöver volgt hem in deze en voegt hier 
toe dat de grote dikke kloostermoppen van elders kunnen 
zijn aangevoerd.235 De tekening van Jacobus Stellingwerf 
uit 1723 verschilt nogal met foto’s die van de kerk van 
Duurswoude bekend zijn. Post meent dat de kerk moge-
lijk op oudere funderingen weer is opgebouwd. Tijdens het 
verwijderen van de kerkvloer in de jaren negentig vond 
men hier namelijk verschillende munten waaronder een 
sterling die na 1247 werd geslagen.236 Toch is een datering 
op basis van deze munten te kort door de bocht. De munt 
kan namelijk nog decennia lang zijn gebruikt nadat hij is 
geslagen. De datering van Spahr van der Hoek, midden van 
de 13e eeuw, wijkt wel erg af van de overige dateringen.237 
Waarom komt Duurswoude niet voor in de kapellenlijst van 
1315? Bestond de parochie destijds nog niet en was men 
gericht op de kapel in Bakkeveen?  Heeft men pas later zelf 
een kerk gebouwd? Of is de kerk van Duurswoude inder-
daad opgebouwd op oudere fundamenten? Mocht dit niet 
het geval zijn dan is het interessant om na te gaan of het 
materiaal mogelijk overeenkomsten heeft met de klooster-
moppen uit de kapel en/of uithof te Bakkeveen. Dit zou 
kunnen verklaren dat de kerk in de 15e eeuw is herbouwd 
uit ouder materiaal. De hamvraag blijft echter of deze pe-
riode samenvalt met het verlaten van het uithof en kapel 
terrein te Bakkeveen. Het gedateerde schervenmateriaal 
van de uithof te Bakkeveen is in ieder geval niet jonger dan 
1450. 

Wijnjeterp	
De kerkheuvel van Wijnjeterp heeft twee opeenvolgende 
kerken gekend; de laatste is in 1778 gebouwd. Van haar 
voorganger is slechts een tekening bekend van Jacobus 
Stellingwerf. Spahr van der Hoek dateerde het kerkje op 
basis van deze tekening op 12e-eeuws of omstreeks 1200.238 
In een beschouwing van de tekening signaleert Post 

Zowel in het Hollands-Utrechtse veengebied, de kop van 
Overijssel, de Stellingwerven als ook in het ontginningsge-
bied te Bornego vindt men vele kerken die aan St. Nico-
laas zijn gewijd.232 Behalve een datering voor Wijnjeterp 
leveren de patrocinia dus geen nadere informatie op. Mo-
gelijkerwijs zou er meer aan het licht komen als men de 
bouwhistorie van de kerken in Opsterland na zou trekken. 
In de kapellenlijst uit 1315 worden 14 parochies genoemd 
die in het huidige Opsterland liggen. Duurswoude kwam 
nog niet voor in deze lijst en de parochie Rijp is in de mid-
deleeuwen verloren gegaan. Van de huidige 14 parochies 
is alleen nog een middeleeuwse kerk in Ureterp, Olterterp 
en Duurswoude te bewonderen. 

Bakkeveen		
Voor 1230 stichtten Premonstratenzers monniken een 
kloosteruithof bij het huidige Bakkeveen. Aan deze uithof 
was een kapel/kerk verbonden.233 Resten van deze stenen 
kerk zijn nabij het kloosterterrein gevonden. De kerk is 
waarschijnlijk tegelijk met het klooster gebouwd en deed 
mogelijk ook dienst als parochiekerk . Of de parochie Bak-
keveen ook vóór de stichting van het klooster beschikte 
over een eigen parochiekerk is niet bekend. Het valt in 
ieder geval niet uit te sluiten. Archeologisch onderzoek van 

Afb. 53. De parochies met de patrocinia voor zover deze bekend zijn.   

Parochie				 Patrocinia
Bakkeveen Onbekend

Duurswoude Johannes

Wijnjeterp Nicolaas

Hemrik Andreas

Lippenhuizen Petrus

Terwispel Onbekend

Rijp Onbekend

Beets Gertrudis

Beetsterzwaag Onbekend

Olterterp Hippolytus

Ureterp Petrus

Siegerswoude Jacobus

Luxwoude Onbekend

Langezwaag Matheus

Kortezwaag Onbekend
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basis van de tekening van Stellingwerf, die houvast biedt 
door een uitgesproken deuromlijsting, geschat op de 15e 
eeuw.242 Op de historische kaart van Schotanus uit 1718 
wordt in het verlengde van de kerkkavel, richting het Ko-
ningsdiep, een oud kerkhof aangegeven. In een krantenar-
tikel wordt melding gemaakt dat men hier ooit tufstenen 
resten heeft gevonden.243 

Terwispel	
De voormalige kerk van Terwispel vertoont op de tekening 
van Stellingwerf romaanse- en romanogotische kenmer-
ken.244 Vandaar dat men de kerk een 12e- tot 13e-eeuwse 
ouderdom toedicht.245 Ook stöver vermeld dat indien Stel-
lingwerf een betrouwbaar beeld weergeeft de kerk op basis 
van de wandgeleiding en de dichtgezette hoge vensters 
gemakkelijk uit de 13e eeuw zou kunnen stammen.246 De 
kerk is in 1864 afgebroken en vervangen door een nieuwe. 
Schotanus heeft ten noordwesten van de huidige kerk een 
oud kerkhof ingetekend. Volgens een krantenartikel heeft 
men hier ooit geprofileerde tufsteen gevonden.247 

Beets	
De kerkplaats van Beets kent een ongewoon verhaal. 
Tegen het eind van de 19e eeuw hebben de adellijke fami-
lies Van Lynden en Lycklama à Nijeholt te midden van een 
kaal en leeg landschap een grote adelskerk laten bouwen. 
De bouwvalige parochiekerk moest daarvoor wijken. Mede 
door de grote afstand tot de dorpskernen van Nijbeets en 

zowel romaanse, romano-gotische en gotische vormen.239 
Tussen het tweede en derde raam merken beide auteurs 
een rondboograam op wat zou duiden op een Romaanse 
bouw. In navolging van Spahr van der Hoek dateert ook 
De Langen het kerkje op 12e- of vroeg 13e-eeuws.240 Stöver 
vermeld dat de prenten van Stellingwerf vele overeenkom-
sten hebben. Slechts aan de hand van deze prenten is geen 
precieze datering te geven.241 Het is zeker dat ook op het 
oude kerkhof van Wijnjeterp een houten en/of stenen kerk 
heeft gestaan. Waarschijnlijk stamt deze uit dezelfde tijd 
als de opgegraven boerderijen dus uit de 12e of mogelijk 
13e eeuw. Is de kerk in de 13e eeuw verplaatst naar de hui-
dige plaats?  

Hemrik 
De huidige kerk van Hemrik stamt uit de 18e eeuw. Uit de 
kapellenlijst is bekend dat de parochie omstreeks 1315 al 
een kerk bezat. Tijdens een restauratie in 2001 werd dit be-
vestigd. De kerk was ten dele opgezet op oudere funderin-
gen en beide zijmuren zijn tijdens de herbouw anderhalve 
meter verder uit elkaar gezet. Ook trof men in de kerkmu-
ren kloostermoppen aan van een mogelijke voorganger. De 
tekening van Stellingwerf uit 1726 geeft geen uitsluitsel 
over de ouderdom van deze voorganger. 

Lippenhuizen
In 1743 is te Lippenhuizen een nieuwe kerk gebouwd welke 
al in 1860 alweer is herbouwd. Haar voorganger wordt op 

Afb. 54. Links een foto van de voormalige kerk te Beets omstreeks 1880. Op de rechterafbeelding duidt de zwarte stip de voormalige kerk te 
Beets aan zoals die op de foto is te zien. In de doorzichtige cirkel is een ronde uitsparing in de verkaveling waar te nemen. De uitsparing is 
het restant van een oud kerkhof en ligt precies binnen de kerkkavel (bron: Fries Fotoarchief & digitale kadasterkaart 1832).
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van Olterterp een voorganger heeft gehad blijkt wel uit de 
kapellenlijst uit 1313 (Utrathorp). Bovendien stamt een 
van de klokken uit de kerktoren al uit 1414.255 Heeft deze 
kerk op het door Schotanus ingetekende oud kerkhof ge-
staan? In het Beneficiaalboek uit 1543 wordt dat Oldehoff 
genoemd. Ook bezit de pastoor thien roede leege landen, 
op welck nu de kercke is staende.256 De geschiedschrijver 
Winsemius schrijft: ‘ten Oosten van Beetsterswage geleg-
hen is een cleyn Dorp met een Parochije Kercke sonder 
Toorn ter eeren van Sint Hippolytus ghestigt, heeft eertijds 
op het ruyme Velt ghestanden en de is naderhant omtrent 
de huysen ghebouwet’. Nader onderzoek naar het privé 
kerkhof van Boelens zou deze kwestie kunnen ophelderen. 
De Langen maakt ook nog melding van een  oud kerkhof 
dat dichter bij het Koningsdiep zou zijn gelegen.257 Op basis 
waarvan hij dit schrijft, is niet bekend. Post beschrijft dat 
in de nabijheid van het Koningsdiep een sarcofaag en mid-
deleeuws kogelpotaardewerk  is aangetroffen.258 

Ureterp	
In Ureterp staat de oudste middeleeuwse kerk van Opster-
land. Zowel de kerk als de kerktoren worden bestempeld 
als 13e-eeuws.259 Een mogelijke voorganger is tot op heden 
niet bekend. Opvallend is dat men in 1961 melding maakt 
van een oud kerkhof  ten zuiden van de Turkenleeg en even 
ten noorden van het Marschhuisje.260 Helaas wordt deze 
opmerking niet onderbouwd. Op historische kaarten, de 
AHN2 of in de Archis-database zijn geen aanwijzingen te 
vinden die de uitspraken staven. 

Beetsterzwaag werd het geen succes. Onderhoud bleef uit 
en na een blikseminslag werd de kerk in 1984 gesloopt. 
Gelukkig zijn er van de voorganger nog foto’s (omstreeks 
1880) en enkele tekeningen bekend (afb. 54). Spahr van 
der Hoek dateert de kerk in de 12e eeuw, op basis waar-
van blijft onvermeld.248 Stöver vermeld dat op basis van 
de oude foto’s dit een middeleeuwse kerk zou kunnen zijn 
waarvan de kern mogelijk teruggaat tot de 13e eeuw.249 De 
kerkklokken van Beets dateren uit 1482 en 1520.250 Beets 
heeft in de opstrek van de kerk een oud kerkhof gekend 
(afb. 54). Het oude kerkhof werd verhuurd toen het nog 
niet verveend was. Later hebben verveners schedels en 
potten gevonden.251 

Beetsterzwaag	
Van de voormalige kerk van Beetsterzwaag is alleen de te-
kening van Stellingwerf bekend. Deze toont een forse toren 
waarachter een kleine kerk staat. Op basis van de tekening 
is de kerktoren moeilijk te dateren. Het kerkje zelf lijkt in de 
renaissancestijl te zijn gebouwd.252 De families Teyens en 
Van Lynden hebben de bouw van de nieuwe kerk gefinan-
cierd. Deze werd in 1804 in gebruik genomen. 

Olterterp	
Tussen het hoog opgaande geboomte ligt de kerk van Ol-
terterp verscholen. De kerk is omstreeks 1500 gebouwd en 
in 1744 heeft hij een toren gekregen.253 Volgens Stöver is 
de kerk zelf van na 1500 maar wel opgetrokken uit grote 
kloostermoppen die uit de 13e eeuw kunnen dateren.254 Ten 
noordoosten van de huidige kerk geeft Schotanus een oud 
kerkhof weer. Vanaf de 19e eeuw doet dit terrein dienst als 
privé-begraafplaats voor de familie Boelens. Dat de kerk 

Afb. 55. Foto van de voormalige kerk uit Siegerswoude en ter vergelijking de prent van Stellingwerf (bron: Fries Fotoarchief). 
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4.3	Historische	verkavelingspatronen:																		
fasering, maatvoering, ruimtelijke verbreiding en              
organisatie	

Inleiding
Historisch-geografen maken al decennia lang gebruik van 
de zogenaamde morfogenetische methode. Bepaalde 
vormen zijn ouder dan andere, de vormen zelf kunnen 
herkend worden aan hun specifieke fysisch-geografische 
ligging, aan hun ligging en functie binnen het cultuurland-
schap als geheel, aan veld- of plaatsnamen, aan de histori-
sche context waarbinnen ze tot stand zijn gekomen of aan 
hun specifieke vermelding in bepaalde historische bron-
nen.265 Met behulp van deze methode heeft De Cock als 
eerste een typologie opgesteld van verkavelingspatronen 
in het veen.266 Recent nog heeft De Bont deze typologie 
verder uitgewerkt. Mede op basis van deze morfogeneti-
sche methode maakte hij  onderscheid tussen de ontgin-
ning van veenkoepels, veenruggen en veen- en klei-op-
veenvlakten.267 Zowel het tweede als het laatstgenoemde 
type ontginning kan ten dele vereenzelvigd worden met 
het rivierontginningsmodel dat De Langen in 1992 voor 
Friesland introduceerde.268 Voor oostelijk Opsterland geldt 
met name het veenrugontginningsmodel. Men gebruikte 
de rivier als ontginningsbasis en volgens een bepaald 
stramien ontgon men het achterliggende land (afb. 56). 
Oxidatie en inklinking van het veen dwong de bewoners 
hun agrarische activiteiten te verleggen. Zo ontstond een 
langgerekte strokenverkaveling met haaks hierop een be-
woningsas die verschillende malen kon verschuiven. Indien 
deze verkaveling is weergegeven op historische kaarten, 

Siegerswoude 
In 1912 is de voormalige kerk van Siegerswoude afgebro-
ken. Tegenwoordig is het terrein in gebruik als begraaf-
plaats. Gelukkig zijn er nog foto’s bewaard gebleven die 
net voor de afbraak zijn gemaakt (afb. 55). De kerk heeft 
romaanse karakteristieken en dateert mogelijk uit de 13e 

eeuw.261 Stöver wijst op het ronde absis wat mogelijk een 
hoge ouderdom aangeeft.262 Wanneer we de foto’s verge-
lijken met de tekening van Stellingwerf dan blijken er nogal 
wat verschillen te zijn. Ten opzichte van 1722 is de kerk 
verlengd, verlaagd, missen steunberen en is het raamwerk 
aangepast. De vraag blijft in hoeverre deze tekening over-
eenkomt met de werkelijkheid. 

Ontginningen	langs	de	Wispel		
De dorpen Kortezwaag, Langezwaag en het voormalige 
Luxwoude behoren ook tot de gemeente Opsterland, ze 
worden in dit overzicht slechts kort genoemd. De dorpen 
zijn namelijk niet vanuit het Koningsdiep in ontginning ge-
nomen, maar vanuit de zijrivier de Wispel. Zowel Korte- als 
Langezwaag hebben middeleeuwse kerken gehad die in 
respectievelijk 1792 en 1781 zijn vervangen. De ouderdom 
van deze voorgangers is op basis van de tekeningen van 
Stellingwerf moeilijk te bepalen. Van Luxwoude is geen 
kerk bekend terwijl de parochie wel wordt genoemd in de 
kapellenlijst van 1315. Na onderzoek wist Post hier toch 
een oud kerkhof te signaleren.263 Zowel Schotanus als Eek-
hoff geven onder Kortezwaag, zij het niet in dezelfde kerk-
kavel, een oud kerkhof weer. In 1896 zijn de beide kerk-
klokken uit de klokkenstoel van Kortezwaag verkocht. Een 
van beide klokken wordt beschouwd als 12e-eeuws.264

Afb. 56. In eerste instantie is de dekzandrug nog afgedekt door een mesotrofe tot oligotrofe veenlaag. Volgens een bepaald stramien trekt 
men het veen in om de veenrug te ontginnen. Hierbij maakt men gebruik van zij- en achterkaden. Oxidatie en inklinking dwong de ontgin-
ners hun agrarische activiteiten te verleggen. Naar verloop van tijd schoof men dus steeds verder de veenrug op totdat hier uiteindelijk al 
het veen was geoxideerd, ingeklonken of weggegraven (bron: De Bont 2008).
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Op basis van de datering van sarcofagen, muntschatten, 
kerkklokken, metselverbanden van kerkmuren kerken en 
het type ontginning komt hij tot een datering van deze 
verschillende ontginningstypen. Post gaat uit van opschui-
vende bewoning vanuit het Koningsdiep.270 Spahr van der 
Hoek doet dit niet, desondanks speelt het natuurlijke land-
schap wel een belangrijke rol in zijn verklaring van het ver-
kavelingspatroon. Dit is ook niet meer dan logisch. Doordat 
de pleistocene zandondergrond naar het westen toe afhelt 
is het hoogteverschil tussen Bakkeveen (+6,50 m. NAP) 
en Nij Beets (-1,80 m NAP) gemiddeld meer dan 8 meter. 
Na oxidatie, veraarding en inklinking van het veenpakket 
kwam in het oostelijke deel van Opsterland de pleistocene 
zandondergrond aan de oppervlakte, terwijl in westelijk 
Opsterland het veengebied uiteindelijk onder NAP kwam 
te liggen. Het verschil in dit natuurlijke landschap leidde 
tot uiteenlopende ontwikkelingen in het verkavelingspa-
troon tussen beide gebieden. In het veenweidegebied in 
westelijk Opsterland had de verkaveling (in de vorm van 
sloten) op den duur een waterafvoerende en waterber-
gende functie, helemaal toen na verloop van tijd het veen 
steeds verder inklonk.271 Naar het oosten toe neemt de 
noodzaak van met name de tweede functie af, zeker toen 

dan kunnen deze dienen als gidsfossiel. Helaas gaat dit niet 
in alle gevallen op. Recente en/of historische ingrepen in 
het landschap kunnen het (historische) verkavelingspa-
troon hebben veranderd. Toch wordt getracht op basis van 
dit verkavelingspatroon uitspraken te doen over de ruim-
telijke verbreiding in relatie tot het landschap, de fasering, 
de organisatie en de maatvoering. 

Het historische verkavelingspatroon van het                  
studiegebied

Zowel Spahr van der Hoek als Post hebben zich bezigge-
houden met de Opsterlandse verkavelingspatronen. Spahr 
van der Hoek ging uit van bewoning op de langgerekte 
zandruggen met haaks hierop de verkaveling. Op deze 
zandruggen zouden de nederzettingsassen zijn ontstaan. 
Depressies in het landschap zorgden voor onderbrekingen 
in deze assen.269 Post gaat nog verder, hij kwam tot de con-
clusie dat groepen kolonisten hun verkaveling afstemden 
op natuurlijke rooipunten. Dit waren de vroegste kolonisa-
ties. Latere ontginningsgroepen zouden hun verkavelings-
richting hebben afgestemd op reeds bestaande kerktorens. 

Afb. 57. Verkavelingspatronen van Opsterland. In het grijs zijn de nederzettingsassen aangegeven. Deze zijn gebaseerd op de kadasterkaart 
1832 en deels op de kaart van Schotanus. Alleen de doorgaande nederzettingsassen zijn ingetekend. Jongere dorpskernen zijn uit het kaart-
beeld gehouden (bron: de rode verkavelingslijnen zijn gebaseerd op De Langen 1992). 
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dat ook Bakkeveen hetzelfde verkavelingspatroon heeft 
gekend. Mogelijke relicten hiervan zijn te zien op kaart van 
Schotanus, bijvoorbeeld de verkaveling van de klooster-
boerderij ‘Wester Bakkeveen’ en ook dat van de voorma-
lige uithof. De ‘oude huys steeden’ ten oosten van het hui-
dige Bakkeveen blijken ook precies in dit patroon te passen 
(afb. 58).  

Ruimtelijk verbreiding en relatie met het landschap
Bezien we de historische verkavelingspatronen en neder-
zettingsassen van het studiegebied morfogenetisch dan 
zijn verschillende ruimtelijke patronen te ontwaren.274 De 
nederzettingsassen van Wijnjeterp, Duurswoude, Ureterp 
en Siegerswoude tonen verschillende ‘verspringingen’ en 
‘onderbrekingen’. Spahr van der Hoek bepleit dat deze ver-
springingen en onderbrekingen in de nederzettingsassen 
landschappelijk zijn bepaald.275 De nederzettingsassen van 
Sparjebird, Opperbuurt en Selmien zijn als kleine gehuch-
ten te onderscheiden (afb. 59). Op de hoogtekaart valt de 
onderbreking tussen Selmien en Ureterp samen met het 
dal van de Drait en het uiteinde van de nederzettingsassen 
van Duurswoude en Siegerswoude zijn aan de oostzijde be-
grensd door twee zijdalen van het Koningsdiep. Mogelijk 
heeft deze onderbreking dus te maken met het plaatselijke 
reliëf. In de doorgaande assen van Wijnjeterp en Ureterp 
is een verspringing waar te nemen (afb. 59). Duidelijk is 
te zien dat deze zogenaamde ‘verspringingen’ in de neder-

de dikte van het veenpakket steeds verder afnam. Op een 
historische kaart van Ureterp uit 1741 blijkt dan ook dat 
het heidegebied tussen de bouw- en hooilanden niet eens 
was verkaveld: ´Buyten of ten Zuyden van dese wegh geen 
teeckens van scheydinge te kennen tusschen elcke landt 
maer dese gestypelde lynnen met geel overtrocken syn om 
te sien hoe deselve landen uitloopen´.272 Het natuurlijke 
landschap en de veranderingen binnen dit landschap blij-
ken van grote invloed op zowel de ontwikkeling en functie 
van het verkavelingspatroon. 

Het historische verkavelingspatroon van de gemeente 
Opsterland wordt op de kaarten van Eekhoff en de Ka-
dasterkaart 1832 duidelijk weergegeven. Hieruit blijkt dat 
het verkavelingspatroon van de dorpen Beets, Beetster-
zwaag, Olterterp, Ureterp, Siegerswoude, een deel van 
Bakkeveen, Duurswoude, Wijnjeterp, Hemrik, Lippenhui-
zen en Terwispel op het Koningsdiep is gericht (afb. 57). 
Het westelijke deel van Terwispel en geheel Kortezwaag, 
Langezwaag en het voormalige dorp Luxwoude waren ge-
oriënteerd op de Wispel. Mogelijk was het verkavelingspa-
troon van het voormalige dorp Rijp net als dat van Terwis-
pel ten dele gericht op het Koningsdiep en ten dele op de 
Wispel. Zoomen we verder in op het studiegebied dan valt 
op dat de verkaveling van Wijnjeterp en Duurswoude vrij-
wel haaks op het Koningsdiep is gelegen (afb. 57). Hoewel 
de kavels in breedte verschillen is het gebied vrij regelma-
tig verkaveld. Ook de verkaveling van Selmien, een buurt-
schapje onder Ureterp, ligt haaks op het riviertje. Een der-
gelijke verkaveling gaf een optimale afstroming richting het 
Koningsdiep.273 Opvallend is de plotselinge ‘taartpunt’ of 
‘wig’ in de verkaveling net ten oosten van Selmien waar de 
verkaveling van Ureterp begint. De verkaveling is nog een 
goede 800 meter haaks op het Koningsdiep geprojecteerd 
om vervolgens af te buigen naar het noordnoordoosten. 
Het gevolg is dat de landerijen in deze wig naar achteren 
toe steeds breder worden. Deze plotselinge ‘knik’ in het 
verkavelingspatroon is in het gehele dorpsgebied van Ure-
terp en een klein deel van Siegerswoude waar te nemen. 
Ten oosten van de ‘wig’ is de verkaveling regelmatig en zijn 
de kavels weer van een min of meer gelijke breedte. Ten 
oosten van Siegerswoude en Duurswoude zijn grote gebie-
den niet verkaveld. Waarschijnlijk was de verkaveling van 
deze gebieden eertijds ook op het Koningsdiep gericht. Op 
de kaart van Schotanus is te zien dat het Voorwerk vrijwel 
dezelfde verkavelingsoriëntatie heeft als Siegerswoude. 
Ook de ‘oude huys steeden’ ten oosten van dit voorwerk 
passen in dit beeld (afb. 58). Het is niet onwaarschijnlijk 

Afb. 58. Op de kaart van Schotanus zijn de ‘Oude Huys Steeden’ ten 
noorden en ten zuiden van het Koningsdiep ingetekend. Het lijkt als 
ook deze voormalige huissteden haaks op het Koningsdiep hebben 
gelegen. Ook het Voorwerk en de kloosterboerderij Westerbak-
keveen kenden deze verkavelingsoriëntatie (bron: Schotanus Halma 
1718).



94

278  Post 2004, 128-142. 
279  Kaartcollectie Tresoar, nr. 10.682 (Focke Eijles, 1741).

 10.451 (W.A. Sloterdijk, 1755).
275  Spahr van der Hoek 1961, 180-185.
276  De Bont 2008, 171-172. 
277  Kaartcollectie Tresoar, nr. 10.451 (W.A. Sloterdijk, 1755); 
 Schotanus 1718.

gesticht maar in ‘kernkolonisaties’ en stond de kerk in deze 
kernkolonisaties altijd aan de westelijke zijde. De kernkolo-
nisatie zou een deel van het dorpsgebied zijn dat als eerste 
in gebruik is genomen en te bepalen zijn door de oorspron-
kelijke rooilijnen van de verkavelingsrichting.278 Hoewel 
doorslaggevend bewijs hiervoor ontbreekt, is de plaats van 
de kerk in relatie tot de bajonetaansluitingen toch opmer-
kelijk te noemen. Helemaal wanneer we op basis van het 
stemkohier 1640 naar het bezit van de kerken kijken. In 
Ureterp en Wijnjeterp liggen de patroon- en pastoriekavel 
vrijwel tegenover elkaar. In Duurswoude en Siegerswoude 
zijn geen pastoriekavel bekend, de patroonkavels liggen 
echter ook hier min of meer in elkaars verlengde (afb. 98).

Zowel tussen de dorpen Ureterp en Siegerswoude als 
tussen Wijnjeterp en Hemrik zijn op de kaart van Scho-
tanus nog onverkavelde stroken land te zien. Ten oosten 
van Ureterp wordt dit veld beschreven als ‘Heijd velt’. Het 
was ongescheiden en werd mandelig beweid door de twee 
meest oostelijk gelegen boerderijen van Ureterp (afb. .., 
verwijzen H3).279 Tussen Wijnjeterp en Sparjebird staat op 
de Schotanuskaart ‘deze uitgang is heide’ en ook tussen 
Sparjebird en Hemrik ligt een onverkaveld veld.  Moge-
lijk komen deze onverkavelde delen overeen met een zo-
genaamde ‘brede zijdwende’. Volgens De Bont zijn brede 
zijdwenden te vinden in reliëfrijke, vaak oligotrofe venen. 
Door een brede strook veen tussen twee ontginnings-

zettingsas geen verbad houden met het lokale verschil in 
reliëf. De Bont heeft overeenkomende verspringingen ge-
signaleerd en beschrijft ze met de term ‘bajonetaanslui-
tingen’. Hiermee verwijst hij naar de manier waarop een 
bajonet op een geweer is geplaatst. Hij verklaart het feno-
meen door te stellen dat groepen ontginners binnen hun 
ontginningsblok sneller werkten of net iets verder door 
gingen met hun ontginning. De achterkaden -in dit geval 
de leidijken- sloten niet op elkaar aan en kregen de vorm 
van een bajonet. Indien de nederzetting opschoof, zou dit 
patroon terug te zien zijn in de nederzettingsas (afb. 60).276 
Zojuist is aangetoond dat deze bajonetaansluitingen ook in 
het studiegebied zijn terug te vinden. Hier en daar volgen 
de achterliggende leidijken zelfs het patroon van de neder-
zettingsassen (afb. 61).277  

De vraag is of deze bajonetaansluitingen teruggaan tot de 
eerste ontginningen in het studiegebied. Hebben we hier 
inderdaad te maken met groepen ontginners die (later) zijn 
samengevoegd tot een gezamenlijke parochie? In dit kader 
is de plaats van de kerk in de nederzettingsassen opval-
lend. De kerken van Wijnjeterp, Hemrik en Terwispel zijn 
gelegen in het gedeelte van het dorp waar zich een knik in 
de nederzettingsas voordoet. In Olterterp en Duurswoude 
ligt de kerk min of meer aan de oostzijde van de nederzet-
tingsas en in Beetsterzwaag en Ureterp juist aan de west-
zijde (afb. 57). Volgens Post zijn de dorpen niet in een keer 

Afb 59. De nederzettingsassen in oostelijk Opsterland in relatie met de AHN. Bepaalde onderbrekingen in de nederzettingsas vallen samen 
met laagten in het landschap. De kleine ‘verspringingen’ in de nederzettingsassen vallen niet samen met laagten of hoogten in het 
landschap (bron: Rijkswaterstaat, Actueel Hoogtebestand Nederland).
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derzettingsas) dienst deden. Op historische kaarten zijn ze 
terug te vinden als oude weteringen, wegen of doorlopen-
de verkavelingsstructuren.283 Helaas werken doorgaande 
verkavelingsstructuren soms ook erg misleidend. In nat-
tere gebieden, bijvoorbeeld in het westelijke deel van Op-
sterland, zijn ten behoeve van een betere ontwatering en 
waterberging in latere fasen greppels aangelegd. Wanneer 
deze haaks op de verkavelingsrichting liggen, lijken deze al 
snel op voormalige ontginningsassen. Waar de pleistocene 
zandondergrond bedekt is met een dunnere laag veen, is 
men juist geneigd zich op dekzandopduikingen te richten. 
Het verkavelingspatroon dat ontstaat is onregelmatiger 
van aard en is sterk gericht op het natuurlijke landschap.284 

Het is in oostelijk Opsterland dan ook zeer de vraag of het 
oudste verkavelingspatroon wel is terug te zien op histori-
sche kaarten. Zoals reeds is aangegeven wijkt het sloten-
patroon dat tijdens de opgraving te Wijnjeterp is bloot-
gelegd behoorlijk af van die van Eekhoff en het kadaster 
1832. De oudste verkaveling lijkt zich na verloop van tijd 
te hebben bijgedraaid en de verkavelingspatronen hiervan 
zijn niet terug te vinden op historische kaarten (afb. 48). 
Zowel het oude kerkhof van Wijnjeterp als de opgegraven 
nederzetting liggen min of meer aan de Hooiweg die van 
Duurswoude naar de Poostbrug loopt. Deze weg ligt gro-
tendeels op een dekzandrug en volgt dan ook deze oriën-
tatie. In navolging van Elzinga ging ook De Langen ervanuit 
dat de nederzetting zich ten oosten van de opgravingsput 
heeft voortgezet tot aan het oude kerkhof.285 In tegenstel-
ling tot de huidige ontginningsas ligt de Hooiweg ongeveer 
parallel aan het Koningsdiep.  De oudste slootpatronen uit 

blokken in niet te beakkeren of te vervenen ontstond een 
grensscheiding die tevens de functie van waterscheiding 
had. Brede zijdwenden kenmerken zich door afwijkend 
bezit of een afwijkende verkaveling op historische kaarten. 
Pas later werden deze brede zijdwenden in bezit genomen 
en verkaveld.280 Het is onduidelijk of we in het studiege-
bied van doen hebben met brede zijdwenden of gewoon-
weg met ongescheiden velden om de dorpsterritoria af te 
bakenen. In dit kader is de naam Sparjeburd (1693), Spar-
rie Bird (1769) of Sparjebird (1848) opvallend.281 Spar be-
tekent ‘grens’ en bird/burd kan de betekenis dragen van 
‘buren’ of ‘buurt’, zoals in Tjalleberd, Niebert of Tolbert. 
Verder kan bird afstammen van het oud Engelse byrd dat 
‘oever’ of ‘boorde’ betekent.282 Hoewel Sparjebird opge-
schoven kan zijn vanuit het Koningsdiep lijkt de betekenis 
‘buurt’ hier toch meer voor de hand te leggen. Sparjebird 
zou dan grensbuurt betekenen, in dit geval tussen Hemrik 
en Wijnjeterp. In dit kader is ook de Opperbuurt tussen 
Wijnjeterp en Duurswoude opvallend. Opper betekent 
‘boven’ of ‘hoger’ en kan hier twee betekenissen hebben: 
Bovenbuurt in de zin van het meest oostelijke deel van 
Wijnjeterp of juist als nederzettingsas boven Wijnjeterp 
gelegen (vanuit het Koningsdiep gezien). 

Voormalige nederzettingsassen
In sommige gevallen geeft het verkavelingspatroon in sa-
menhang met oude kerkhoven aanwijzingen voor voorma-
lige nederzettingsassen. Het gaat hier om mogelijke oude 
achterkaden die later als secundaire ontginningsbasis (ne-

Afb. 60 en 61. Rechtssonder de bajonetaansluitingen in Ruinerwold. 
Duidelijk zijn de verspringingen in de nederzettingsas waar te nemen. 
Boven een historische kaart uit 1755. Ook hier zijn verspringingen in 
de nederzettingsas waar te nemen, weliswaar in minder mate dan op 
de kadasterkaart 1832. Interessant is dat de verspringingen in som-
mige gevallen worden weerspiegeld in de achterliggende leidijken. 
De verspringingen zijn aangegeven met pijlen. De nederzettingsas 
links op het kaartbeeld is Wijnjeterp, deze wordt gevolgd door Spar-
jebird, Hemrik en Lippenhuizen. De verspringing ter hoogte van de 
kerk van Wijnjeterp is op deze afbeelding niet duidelijk te zien. Toch 
is wel een verspringing in de achterliggende leidijk te zien. Bron: Tre-
soar 10.451 boven en De Bont 2008 rechts.  
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de dekzandrug en pas in tweede instantie heeft men zich 
wat aangetrokken van de hoofdrichting van deze dekzand-
ruggen. Of het nu wel of niet om primaire verkavelingslij-
nen gaat: interessant is dat ter hoogte van de knik tijdens 
het graven van een wegcunet in de Mersken kogelpotres-
ten zijn aangetroffen.287 Hoewel het hier om slechts enkele 
scherven gaat, lijkt het gebied zich te lenen voor nader on-
derzoek. 

In het naastgelegen Siegerswoude ontbreekt van een oud 
kerkhof elk spoor. De kerk ligt veel dichter bij het Konings-
diep (1,3 kilometer). Vanuit het Koningsdiep treft men 
eerst een laaggelegen dal aan en vervolgens een dekzand-
rug waarop het kerkhof is gelegen (afb. 62). Het huidige lint 
met boerderijen ligt ongeveer 400 tot 600 meter noordelij-
ker dan het kerkhof. De mogelijkheid bestaat dat het kerk-
hof in eerste instantie wel centraal in de nederzettingsas 
gelegen heeft en dat de boerderijen pas later verder zijn 
doorgeschoven.  

Ook in Duurswoude zijn geen aanwijzingen voor een mo-
gelijk oud kerkhof of verschuivende bewoning. De verkave-
ling staat vrijwel haaks op het Koningsdiep en de kerk staat 
op een afstand van 1,7 kilometer van het Koningsdiep. 
Opvallend is dat de nederzettingsas vanaf de westkant 
richting het oosten enigszins schuin is gesteld. De kerk ligt 
op het eind van deze as. De drie erven ten oosten van de 
kerk sluiten niet aan op deze nederzettingsas. Duurswoude 
komt in de kapellenlijst van 1315 nog niet voor. Dit vormt 
echter geen sluitend bewijs dat Duurswoude destijds nog 
niet bestond. Het is goed mogelijk dat men was georiën-
teerd op Bakkeveen of Wijnjeterp en dat men pas later de 
beschikking kreeg over een eigen kerk. 

Fasering  
Helaas kunnen we in de fasering van de opschuivende be-
woning slechts gebruik maken van enkele vaste punten. 
Zoals reeds is beschreven worden de kerk van Ureterp en 
de voormalige kerk van Siegerswoude bestempeld als 13e-
eeuws, die van Duurswoude als 15e-eeuws en die van Wijn-
jeterp als 12e- of vroeg 13e-eeuws. Helaas is deze laatste 
datering slechts gebaseerd op een schets van Stellingwerf 
en lijkt dan ook niet erg betrouwbaar. Ook het paleobota-
nische onderzoek naar de kerkheuvel in Wijnjeterp heeft 
geen sluitende datering opgeleverd. Naast deze vaste 
punten kennen we nog de opgraving van de nederzetting 
aan de Hooiweg en het oude kerkhof aldaar. Hoewel men 

het opgravingsvlak liggen min of meer haaks op deze weg. 
Indien zich inderdaad een streekdorp langs de Hooiweg 
heeft uitgestrekt, dan lijkt het erop dat deze zich in eerste 
instantie op de dekzandrug van de Hooiweg heeft geori-
enteerd (afb. 48). Ook het oud kerkhof past in deze verka-
velingsrichting en niet in de huidige. Tijdens de bewoning 
aan de Hooiweg valt een geleidelijke heroriëntatie waar te 
nemen in de richting van het huidige verkavelingspatroon. 
Het komt echter nooit geheel overeen. Blijkbaar past men 
hier in de loop van de ontginning dus ook de verkavelings-
richting aan. Indien verkavelingspatronen uit 1832 recht 
over een dekzandrug heen lopen hoeft dit dus niet altijd te 
betekenen dat de ontginners destijds de dekzandrug nooit 
hebben waargenomen en dat deze dus met veen over-
groeid zou zijn geweest. In Wijnjeterp lijkt juist het omge-
keerde gebeurd te zijn. De dekzandrug, al dan niet bedekt 
met een dun laagje veen, vormde een baken waarop men 
zich oriënteerde. Pas later heeft men de verkavelingsrich-
ting aangepast. Dit in ogenschouw nemend lijkt het voor 
oostelijk Opsterland zeer speculatief om alleen op basis 
van verkavelingspatronen voormalige nederzettingsassen 
te lokaliseren. Dergelijke patronen zouden ondersteund 
moeten worden door archeologisch vondstmateriaal, oude 
kerkhoven of toponiemen. 

Gezien de afstand van de huidige kerk tot het Koningsdiep 
(3,3 kilometer) ligt het voor Ureterp in de lijn der verwach-
ting dat het ooit meer naar het zuiden toe een voorganger 
heeft gehad. In 1961 wordt een melding gemaakt van een 
oud kerkhof ten zuiden van de Turkenleeg en ten noorden 
van het Marschhuisje, maar helaas ontbreekt daarvan elke 
onderbouwing.286 In het dorpsgebied van Ureterp is even 
ten noorden van het Koningsdiep op de kadasterkaart uit 
1832 een min of meer doorgaande lijn in het verkavelings-
patroon te ontdekken. Opvallend is dat precies op deze 
hoogte de knik in de verkavelingsrichting begint. Land-
schappelijk gezien ligt deze grens precies op de overgang 
van het beekdal naar het hoger gelegen keileemplateau en 
de dekzandruggen. Door de knik in de verkaveling worden 
de achterliggende dekzandruggen  in het dorpsgebied van 
Ureterp en ten dele in dat van Siegerswoude vrijwel haaks 
aangesneden (afb. 62). 

Ook hier dringt de vraag zich weer op of het om primaire of 
secundaire verkavelingspatronen gaat? Indien het primaire 
patronen zijn, dan is Selmien loodrecht op het Koningsdiep 
verkaveld. De rest van Ureterp zou dan tegengesteld zijn 
aan Wijnjeterp. In eerste instantie richtte men zich niet op 
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zetting reeds is gesticht.289 Dit betekend dat we ook de ver-
ering van een patroonheilige niet altijd een betrouwbare 
datering oplevert. Desondanks lijkt de bewoning langs de 
Hooiweg zich grotendeels te hebben afgespeeld in de 12e 
eeuw met enige uitloop in de 13e eeuw (fase I). Onder-
zoek naar het oude kerkhof zou dit scherp kunnen stellen. 
Helaas beschikken we niet over een betrouwbare datering 
van de kerk van Wijnjeterp. Plaatsen we deze inderdaad 
aan het eind van de 12e of het begin 13e eeuw dan heeft de 
bewoning aan de Hooiweg niet langer dan een anderhalve 
eeuw geduurd en is deze in een keer opgeschoven naar 
de huidige nederzettingsas. Indien de bewoning aan de 
Hooiweg ooit nog dichter tegen het Koningsdiep aan heeft 
gelegen, dan komt de 11e eeuw in beeld (fase 0). Hoewel 
het vroegere bewoning niet uit hoeft te sluiten, komt deze 

ooit scherfmateriaal in het oude kerkhof heeft gevonden, 
is niet bekend waar zich dit bevindt.288 Op basis van bo-
venstaande gegevens kan worden afgeleid dat de kerk zeer 
waarschijnlijk al 13e eeuw op de huidige plaats was aan-
beland (fase II). Het mag worden aangenomen dat dit ook 
geldt voor de bijbehorende boerenbedrijven. Ook lijkt de 
conclusie gerechtvaardigd dat men ondanks het hoogveen 
in het achterland sindsdien niet meer is doorgeschoven 
richting de veenscheiding. De opgraving aan de Hooiweg 
leerde ons dat het gros van het materiaal stamt uit de 12e 
eeuw, maar ook gedeeltelijk uit de 13e eeuw. De verering 
van St. Nicolaas, de beschermheilige van de kerk in Wijn-
jeterp, wordt gedateerd in de 12e eeuw en 13e eeuw. Uit 
de opgraving nabij de Veenhoop, maar ook in Koekange is 
gebleken dat de kerkstichting soms volgt nadat een neder-

Afb. 62.  Ten zuiden van ‘het Turkenleeg’ en het woord ‘Heide’ doet zich een knik in de verkaveling voor. Vanaf dit punt loopt dwars op de 
verkaveling een min of meer doorgaande lijn die doorloopt tot in het Dorpsgebied van Siegerswoude. Vooral in het dorpsgebied van Ureterp 
is het gebied ten zuiden van deze lijn lager gelegen en ten noorden juist hoger (bron: Eekhoff 1848 & Actueel Hoogtebestand Nederland). 
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tergo en Westergo voorgoed aan de bisschop geschonken. 
Mol oppert dat de bisschop pas na de verwerving van de 
grafelijkheid in staat was de veenontginning ruim baan 
te geven. Voor Oostergo, het land ten noorden van de 
Tjonger en oostelijk van het Tjeukemeer, is dit dus vanaf 
1088.293 Zoals eerder gezegd was de St. -Pancraskerk te Ol-
deboorn een eigenkerk van de bisschop van Utrecht. Als 
moederkerk over de 42 dochterkapellen had de bisschop 
dus een groot bezit in Bornego. In 1243 schonk de bis-
schop de kerk aan het Huis der Duitse Orde te Nes, omdat 
de inkomsten hem al enige tijd door plaatselijke leken en 
geestelijken werden onthouden. Als voorwaarde stelde hij 
dat hem jaarlijks een bedrag betaald diende te worden ter 
grootte van de som die hem voorheen toekwam.294 Het is 
niet duidelijk of bij dit bedrag ook een jaarlijks betaling van 
de 42 dochterkapellen is inbegrepen. Zoals reeds is ver-
meld maakte het Huis van de Duitse Orde aansprak op alle 
dochterkapellen van de kerk te Oldeboorn. In 1315 moest 
de Duitse Orde deze aanspraak laten vallen. Hoewel deze 
in 1243 niet zijn genoemd, is het waarschijnlijk dat de 42 
dochterkapellen destijds ook al bestonden. Het lijkt erop 
dat tussen 1088 en 1243 de grootschalige ontginningen 
en kolonisatie in Bornego op gang is gekomen; hiervan is 
Rottum in 1132 de eerste historische vermelding.295 De bis-
schop van Utrecht speelde hier een rol in, maar wat deze 
rol precies inhield blijft onduidelijk. Bemoeide de bisschop 
zich met de kerkstichting en ontginning of werkte de bis-
schop wat het laatste betreft samen met lokale elitegroe-
pen (de  zogenaamde ‘locatores’ die we ook terugzien in 
overige delen van Nederland).296 In dit verband zijn de per-
soons- of familienamen Dyoert, Siger en Weninga mogelijk 
nog terug te voeren op de aanvoerder of stamvader van 
de eerste kolonisten ter plekke.297 Gezien de omvang van 
de ‘ontginnings- en kolonisatiegolf’ uitgesmeerd over een 
korte periode is enige sturing niet meer dan logisch. Hier-
bij hoeft men alleen maar te denken aan de aanvoer van 
bouwmaterialen als hout, (tuf)steen en aardewerk. Deze 
sturing is op basis van de historische gegevens in de 11e 
en 12e eeuw te plaatsen. Maar hoe moeten we in dit ver-
band bijvoorbeeld de 10e-eeuwse nederzetting nabij de 
Veenhoop bezien. Daarnaast is ook vondstmateriaal uit de 
9e, 10e en vroege 11e-eeuw gevonden in Smallingerland en 
Opsterland. Wat betreft de organisatie en aansturing hier-
van ontbreekt tot op heden elk spoor. Hebben we hier bij-
voorbeeld te maken met aangestuurde of juist een ‘wilde’ 
vorm van ontginning en kolonisatie?  

datering niet overeen met de verering van St. Nicolaas. Ba-
seren we ons op de harde gegevens dan lijkt het erop dat 
de kolonisatie in ieder geval begonnen is in de 12e eeuw. 

De afstand van de Hooiweg tot het Koningsdiep is lood-
recht een tot anderhalve kilometer. De afstand van het 
oude kerkhof tot de huidige kerk is ook anderhalve kilome-
ter. Indien de erven langs de Hooiweg ook zijn opgescho-
ven naar de huidige nederzettingsas dan hebben deze een 
afstand van tweeëneenhalve kilometer overbrugd. Deze 
grote afstanden in combinatie met de korte tijdsperiode 
tussen  fase I & II lijkt ervoor te pleiten dat men in een 
keer is opgeschoven. Natuurlijk bood het landschap hier 
andere voorwaarden dan het veenweidegebied. Bij de oxi-
datie en inklinking aldaar kreeg men te maken met groot-
schalige waterproblemen.290 In de gebieden met dikke 
oligotrofe veenpakketten met de pleistocene zandonder-
grond relatief dicht onder de oppervlakte lag dit geheel 
anders. Het zou niet meer dan logisch zijn dat men afwist 
van het pleistocene reliëf onder het veenpakket, bijvoor-
beeld door afwijkende vegetatietypen of door gewoonweg 
de veendiepte te meten.291 Toch blijft de vraag overeind 
waarom men na fase I zo snel is doorgeschoven. Kan de 
voedsel- en leemarme dekzandrug langs de Hooiweg een 
oorzaak zijn van deze opschuiving? In dit verband zou het 
interessant zijn om de lokale zandverstuivingen langs de 
Hooiweg nader te dateren. Of vonden juist onder invloed 
van oxidatie, veraarding en inklinking veranderingen plaats 
in het dal? En waarom stopte deze opschuiving na fase II 
terwijl hiervoor nog voldoende achterland was? Had men 
in verband met de agrarische bedrijfsvoering zich ideaal 
gepositioneerd in het landschap? Op deze zaken wordt in 
paragraaf 4.4 verder ingegaan.

Organisatie
Helaas is in vergelijking met de cope-ontginningen in de 
Hollands- Utrechtse laagvlakte maar weinig bekend over de 
organisatie van de ontginningen in Opsterland. In de Hol-
lands- Utrechtse laagvlakte werden contracten uitgegeven 
waarin de overdracht van veengronden tussen een land-
heer en een groep ontginners was geregeld. De ontginners 
moesten in ruil hiervoor onder andere belasting betalen. 
De ontginning zelf kenmerkte zich door een vaste maat-
voering, breedte en ontginningsdiepte.292 Hoewel we in 
oostelijk Opsterland te maken hebben met geheel andere 
omstandigheden, blijkt hier ook wel enige sturing geweest 
te zijn. Pas in 1086 en 1088 werden de graafschappen Oos-
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bekend wanneer Wijnjeterp het verkavelingspatroon zoals 
op de kadasterkaart 1832 heeft aangenomen. De organisa-
tie in fase I lijkt vooral van het niveau ‘ontginningsblok’ te 
zijn, maar sluitend bewijs hiervoor ontbreekt. De draaiing 
in de verkaveling tussen fase I en II zou goed een aanpas-
sing kunnen zijn aan aangrenzende ontginningsblokken. 
Indien men de oudste verkavelingsrichting aanhield, was 
men al in aanvaring gekomen met ontginningen van het 
dorp Hemrik (afb. 48 & 57). Mogelijk heeft men daarom 
de moeite genomen om geheel nieuwe sloten te graven 
die aansloten bij de hernieuwde oriëntatie. In Wijnjeterp 
richtte men zich dus in eerste instantie (fase I) op het na-
tuurlijke landschap. Pas naarmate de ontginningen vor-
derden, tussen fase I en Fase II, hield men waarschijnlijk 
steeds meer rekening met de ontginningen van aangren-
zende dorpen. De oorkonde uit 1313 of 1343 sterkt de ge-
dachte dat hier tussen de verschillende parochies contact 
over was. 

De maatvoering
Postma deed als eerste onderzoek naar de breedtematen 
van de hoeven in Zuidoost-Friesland (Weststellingwerf). Hij 
onderzocht de mogelijkheid of in Friesland sprake was van 
een hoevenstelsel. Dit wil zeggen dat de hoeven van een 
dorp of buurtschap als gelijkwaardige, vrijwel onverander-
lijke grootheden beschouwd kunnen worden, waaraan ge-
lijke rechten en plichten verbonden zijn. Hoewel Postma 
enige regelmaat meende te ontdekken in het dorpje Wol-
vega, concludeerde hij dat in het laagveengebied geen 
sprake was van een hoevenstelsel.301 Bouwer heeft in zijn 
studie naar de cultuurlandschapsvormen aan de westzijde 
van het Fries-Drents keileemplateau uitvoerig onderzoek 
gedaan naar de maatvoering in de wegdorpen van de zui-
delijke Friese Wouden, met name in de gemeenten Oost- 
en Weststellingwerf. Hij ging in op de verschillende maat-
voeringen die in de 17e en 18e eeuw in dit gebied werden 
gehanteerd. Door gebruik te maken van het Beneficiaal-
boek en de stem- en floreenkohieren stelde hij voor zowel 
de doorgaande hoeven als het kerkegoed een gemiddelde 
breedte op. Opvallend was dat de gemiddelde hoevebreed-
te van het westen naar het oosten toe steeds groter werd. 
Bouwer weet dit aan het gebrek aan wei- en hooilanden op 
de meer oostelijk gelegen zandgronden waardoor men ge-
noodzaakt was een bredere strook grond in te nemen.302 Bij 
het kerkegoed keek Bouwer vooral naar de pastoriehoeven 
omdat deze vaak al in de 12e eeuw aanwezig en veel minder 
aan verandering onderhevig waren. Desondanks vielen de 

De	organisatie	van	het	ontginningsproces	in	oostelijk	
Opsterland		
Een reeds aangehaalde oorkonde uit 1313 of 1343 bewijst 
dat zich kwesties voordeden over de verdeling van de wil-
dernis of het moeras. Het gaat om de broeders van het 
uithof in Bakkeveen en hun mede-buren aan de ene kant 
(mogelijk Duurswoude en oud Bakkeveen ten oosten) en 
de burgers van de Haule aan de andere kant. ‘… nadat er 
lange en onderscheidene onderhandelingen van weerszij-
den gevoerd zijn’ … ‘zo geregeld is tussen hen, dat er tussen 
de beide koninklijke riviertjes de Bornd E en de Kunr E door 
precies en nauwkeurig te meten het midden van het ge-
noemde moeras zou worden gezocht en dat zij als teken 
van de verdeling op die plaats door het doortrekken van 
een walletje van beide delen een grens zouden hebben 
voor het bewerken van geslacht tot geslacht en dat de ver-
deling op deze wijze behoorlijk en redelijk gemaakt is.’.298 
Uit de oorkonde blijkt dat men afspraken maakte wat be-
treft de veenscheiding tussen het meest oostelijke deel 
van Opsterland en Oost-Stellingwerf. Ook blijkt dat beide 
partijen hier al verscheidene keren over hebben gespro-
ken. Het is niet ondenkbaar dat dergelijk overleg ook heeft 
plaatsgevonden tussen verschillende parochies of ontgin-
ningsgroepen in eerdere stadia van de ontginning. Verder 
is het interessant dat met kennelijk over de kunde of ap-
paratuur beschikte om een scheidslijn in een veencomplex 
vast te stellen. 

Vaak onderscheidt men op basis van verkavelingspatronen 
verschillende ‘verkavelingsblokken’. Deze verkavelings-
blokken zouden erop duiden dat verschillende ontgin-
ningsgroepen hebben samengewerkt.299 Gezien het voor-
beeld van Wijnjeterp dienen we dan toch voorzichtig met 
de interpretatie van de verkavelingsstructuren om te gaan 
in gebieden waar de pleistocene zandondergrond naar ver-
loop van tijd aan de oppervlakte komt te liggen. Hoewel 
Wijnjeterp een uitzondering op de regel kan zijn, moeten 
we rekening houden dat ook andere dorpen in oostelijk 
Opsterland eertijds een ander verkavelingspatroon hebben 
gekend. Juist in Wijnjeterp lijkt het erop dat men in eerste 
instantie de verkaveling heeft afgestemd op het natuurlijke 
landschap (dekzandrug langs de Hooiweg) en zich pas in 
een later stadium heeft gevoegd in een meer regionaal 
bepaalde verkavelingssysteem. Het is niet duidelijk of we 
hier al praten over een volwaardig streekdorp zoals dat ook 
aanwezig is in fase II. De Langen acht een intensivering in 
stappen niet uitgesloten.300 Tussen fase I en fase II zien we 
dat de verkaveling een andere oriëntatie krijgt. Het is on-
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zijn. In Staphorst en Rouveen kwam men uit op een stan-
daardbreedte per hoeve van 120-125 m en in de Hollands-
Utrechtse veenvlakte op 100-110 m. Op basis hiervan en 
de bekende breedte in Olde- en Nijelamer (ongeveer 40 
m) stelt Mol dat iedere ontginner dan mogelijk drie à vier 
slagen per hoeve heeft geëxploiteerd.306 Delen we echter 
de totale lengte van de ontginningsas van Nijelamer en Ol-
delamer door het aantal hoeven in 1640 (op basis van de 
stemkohieren) dan komen we op een gemiddelde breedte 
van ongeveer 50 m. Indien zich in de loop der tijd geen 
nieuwe hoeven ontwikkeld hebben dan zou deze breedte 
dus vrij dicht in de buurt komen van de oorspronkelijke 
breedte van tien roeden.       

Breedte	van	de	doorgaande	hoeven	in	oostelijk	Op-
sterland 
Met HISGIS (historisch geografisch informatiesysteem) is 
een prachtige ingang beschikbaar gekomen om via het pro-
gramma ArcGIS met de voormalige stem- en floreenkohie-
ren te werken. De totstandkoming van deze kaarten ver-

resultaten tegen. Slechts de pastoriehoeven gaven enige 
indruk van de grootte van de middeleeuwse hoeven in de 
Zuidoost-Friese wegdorpen.303 In Opsterland heeft Post on-
derzoek gedaan naar de kavelbreedte en de oorspronke-
lijke grootte van de hoeven. Ook na vele berekeningen kon 
hij in de Opsterlandse dorpen geen eenduidige breedte- of 
oppervlakte maten vast stellen.304

Mol beschrijft dat men het te ontginnen veen in de kop van 
Overijssel, ten zuidoosten van Vollenhove, is ingedeeld in 
zogenaamde ‘portiones’. Letterlijk betekent dit ‘bij verde-
ling toegeslagen terrritoir’. Meer specifiek beschouwt Mol 
ze als lange, alleen door de breedtemaat bepaalde en vrij 
op te strekken, strookvormige kavels die vergelijkbaar zijn 
met de zogenaamde ‘slagen’ in de ontginningen van Stap-
horst en Rouveen. Mogelijk zou elke kolonist de beschik-
king hebben gehad over meer dan één portio.305 Ook in de 
Weststellingwerfse dorpen Olde- en Nijelamer is een uitga-
ve bekend van stroken grond met een vaste breedtemaat. 
De kavels zouden hier van oorsprong 10 roeden breed 

Afb. 63. De kavels op basis van het stemkohier uit 1640 gesorteerd per zate (SC1, SC2 etc.). Duidelijk is te zien dat de gemiddelde kavelbreedte 
van Ureterp en Siegerswoude groter is dan die van Wijnjeterp. Ten oosten van Siegerswoude ligt een groot aaneengesloten blok, het voor-
malige grondbezit van het Voorwerk te Siegerswoude. Het aaneengesloten blok ten oosten van Duurswoude is dat van de kloosterboerderij 
‘Westerbakkeveen’. De boerderij behoorde in 1640 nog tot het stemkohier van Duurswoude. Uit Bakkeveen zijn namelijk geen stem- en flo-
reenkohieren bekend. De patroonskavels zijn in het lichtblauw weergegeven en de pastoriekavels in het lichtrood. Opvallend is dat deze kavels 
in Ureterp en Wijnjeterp en in Duurswoude en Siegerswoude vrijwel tegenover elkaar liggen (bron: digitale stemkohieren HISGIS).

Wijnjeterp
Duursw

oude

Ureterp
Siegerswoude

Bakkeveen
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geen standaard breedtematen bekend. De gemiddelde 
kavelbreedte van Ureterp en Siegerswoude is groter dan 
die van Duurswoude en Wijnjeterp. Voor Ureterp kan dit 
verklaard worden door de ‘wig’ of ‘taartpunt’ in het verka-
velingspatroon. Hierdoor zijn de kavels niet gelijkmatig ver-
deeld. Maar ook in elk dorp is de breedte per kavel soms 
erg verschillend. Ging men hier oorspronkelijk ook uit van 
kleinere slagen zoals in Olde- en Nijelamer? En zijn door 
vererving en/of verkoping en dus door samenvoeging of 
afsplitsingen van kavels hierdoor verschillen ontstaan in de 
breedte van elke ‘op en uit’ gaande zate? En was het moge-
lijk om ten tijde van en na de periode van dit staatsbestel 
nieuwe stemmen en dus nieuwe landerijen met floreenbe-
lasting te creëren? Mede door dergelijke invloeden zou het 
bezit per zate in de breedte kunnen zijn toe- of afgenomen. 
Door diepgaand onderzoek met behulp van de bezitsre-
constructie is het misschien mogelijk dichter in de buurt te 
komen van de oorspronkelijke breedte per zate. Momen-
teel hebben we hier in oostelijk Opsterland nog te weinig 
zicht op om nadere uitspraken te doen. Ook de patroon- of 
pastoriekavels in oostelijk Opsterland hebben geen vaste 
breedtemaat. Wat verder opvalt is dat de patroon- en 
pastoriekavels in Ureterp en Wijnjeterp vrijwel tegenover 
elkaar zijn gelegen. Dit is min of meer ook het geval voor 
de patroonkavels van Siegerswoude en Duurswoude. In de 
overige dorpen in Opsterland is dit kerkegoed, of wat ervan 
over is, niet zo duidelijk tegenover elkaar gesteld. Berust 
dit in oostelijk Opsterland op toevalligheden? Of gaat 
deze verdeling terug op de fase van kolonisatie? Ook deze 
vragen moeten vooralsnog onbeantwoord blijven. 

dient enige uitleg. Tijdens het landsheerlijk bestuur van de 
Hertog van Saksen in Westlauwers Friesland (1498) werd 
een staatsbestel ingevoerd dat moest steunen op de hef-
fing van (grond)belastingen. Hiervoor liet de hertog lijsten 
aanleggen van volwaardige agrarische bedrijven (zaten) 
met de bijbehorende huurwaarde. Aan deze zate waren al-
lerlei publiekelijke rechten en plichten verbonden en men 
had letterlijk stem in de staat. De zate stond aan de basis 
van verschillende bestuurssystemen. Zo mocht men een 
grietman kiezen, kon men als grietman worden verkozen 
en had men instemming in het kiezen van een predikant. 
Tot in de 17e, 18e en zelfs de 19e eeuw was de zate de voor-
naamste registratie-eenheid. Dit uitte zich in twee met 
elkaar samenhangende overheidsadministraties: de stem- 
en floreenkohieren. Via de stemkohieren werd het stem-
recht van de zatebezitter vastgelegd. De floreenkohieren 
hadden tot doel de grondbelasting op evenredige wijze om 
te slaan. De oudst bewaard gebleven stemkohieren stam-
men uit 1640, de floreenkohieren uit 1700. Doordat beide 
typen kohieren in navolgende jaren als vaste eenheden 
werden aangehouden herinneren ze aan eigendomsstruc-
turen van eeuwen tevoren. De floreenkohieren gaan zelfs 
terug op het Register van de Aanbreng uit 1511, dat helaas 
voor de gehele Zevenwouden verloren is gegaan. Door-
dat in de laatste serie floreenkohieren de bijbehorende 
kadastrale nummers zijn bijgeschreven is de ligging en 
begrenzing van het oorspronkelijke floreennummer te re-
construeren. Door de kadasternummers in te kleuren is het 
mogelijk het bezit van de hoeve uit 1700 te reconstrueren, 
een bezit dat mogelijk nog verder terug gaat in de tijd. Als 
men de eigenaren van de floreen- en stemkohieren met 
elkaar vergelijkt, is het zelfs mogelijk de stemgegevens van 
1640 te reconstrueren. Strikt genomen gaat het hier alleen 
om de huisstede van de stemhebbende zaten omdat het 
stemrecht alleen op de huisstede lag.307 

De Fryske Akademy was bereid deze bestanden beschik-
baar te stellen zodat hier digitaal mee gewerkt kan worden. 
Kijken we naar de hoevebreedte op basis van zowel de flo-
reenkohieren van 1700 als de stemkohieren uit 1640 dan 
blijkt hier voor oostelijk Opsterland geen enkele vaste maat 
in te vinden (afb. 63). In het perfecte plaatje van het ont-
ginningsmodel zou elke hoeve zijn opstrek vanaf het Ko-
ningsdiep tot in de veenscheiding moeten hebben liggen 
(‘op en uit’) en zouden alle kavels ongeveer even breed 
zijn. Hoewel de meeste hoeven hun bezit in 1640 nog ‘op 
en uit’ hebben liggen loopt de breedte van de kavels sterk 
uiteen. Ook vanuit historische bronnen zijn voor dit gebied 
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vanaf de 10e tot en met de 15e eeuw rogge verbouwde.308 
Boekweit werd slechts eenmaal aangetroffen. Dit is te ver-
klaren doordat bijna alle monsters van voor het einde van 
de 14e of het begin 15e eeuw stamden. Pas aan het einde 
van de 14e eeuw kwam boekweit op grotere schaal voor in 
Nederland en in de 15e en 16e eeuw werd het een popu-
lair gewas om te verbouwen.309 Naast granen werden ook 
peulvruchten (bonen en erwten) en het vezelgewas vlas 
verbouwd. Door percentages van opgegraven botmateri-
aal tegenelkaar af te zetten kwam Ettema tot de conclu-
sie dat het rund in de Hollandse veenontginningen domi-
nant was. Hierna volgden schaap (of geit) en varken en in 
mindere mate het paard. Het botmateriaal kwam alleen 
uit opgravingen in (vroegere) steden. Het blijft de vraag 
in hoeverre de veestapels op het platteland weerspiegeld 
worden in het consumptiepatroon van vlees in deze mid-
deleeuwse steden.310 Uit de behandelde historische bron-
nen, zoals de bekende Enqueste uit 1494 en de Informacie 
uit 1514, blijkt dat men in de late middeleeuwen geleide-
lijk aan eerst de teelt van wintergranen moest opgeven en 
later ook de zomergranen. Volgens Ettema betekende dit 
niet dat men zich vervolgens uitsluitend richtte op de vee-
teelt.311 Hoewel het bovenstaande een globaal overzicht 
geeft van de agrarische bedrijfsvoering in de Hollandse 
veenontginningen tijdens de latere middeleeuwen moeten 
we niet vergeten dat we in oostelijk Opsterland te maken 
hebben met een compleet ander landschap. Waar men in 
de Hollands-Utrechtse laagvlakte kampte met toenemen-
de vernatting kwam in het studiegebied vaak de pleisto-
cene zandondergrond aan de oppervlakte te liggen. 

De historisch geograaf Ligtendag deed in zijn dissertatie on-
derzoek naar de middeleeuwse agrarische veenontginnin-
gen ten oosten van de stad Groningen. Zijn onderzoek was 
grotendeels gestoeld op historische bronnen. Zo maakte 
hij gebruik van de 13e-eeuwse kronieken van het klooster 
Bloemhof te Wittewierum om het agrarische grondgebruik 
te reconstrueren. Het onderzoeksgebied wordt ook wel 
aangeduid als De Wolden en wordt min of meer begrensd 
door de ligging van de dorpen Ten Boer, Ten Post, Delfzijl, 
Wagenborgen, Noordbroek, Hoogezand en de stad Gronin-
gen (afb. 64). Een groot deel van dit onderzoeksgebied is 
oorspronkelijke bedekt geweest met een oligotroof veen-
pakket. In het zuidelijke deel rust het (oligotrofe) veenpak-
ket overwegend op zandgronden, terwijl in het noordelijke 
deel de invloed van de zee herkenbaar is door de afzet-
ting van klei.312 De kronieken handelen over verschillende 
13e-eeuwse rampjaren waarin stormvloeden het land in de 

4.4	Wat	zeggen	archeologische	gegevens,										
historische	bronnen	en	toponiemen	over	de	
agrarische	bedrijfsvoering	in	het	studiegebied	ten	
tijde	van	de	middeleeuwse	ontginningen?	

Inleiding

Voor het onderzoeksgebied is het materiaal betreffende de 
agrarische bedrijfsvoering ten tijde van de middeleeuwse 
ontginningen zeer schaars. Vandaar dat in dit hoofdstuk in 
eerste instantie een globaal beeld wordt geschetst dat is 
gestoeld op onderzoeken uit andere delen van Nederland. 
Vervolgens wordt ingezoomd op de spaarzame gegevens 
die uit het gebied zelf voorhanden zijn. 

Het globale beeld in middeleeuwse veenontginningen 
verspreid over Nederland

Hoewel ook archeologen en historisch-geografen zich met 
de agrarische bedrijfsvoering hebben beziggehouden, was 
de archeoloog en landbouwkundige Ettema de eerste die 
voor de Hollands-Utrechtse laagvlakte een duidelijk over-
zichtsbeeld trachtte te schetsen. Ettema beschreef op basis 
van een historisch-ecologische benaderingswijze de agra-
rische bedrijfsvoering in de Hollands-Utrechtse laagvlakte 
in de periode tussen 1000 en 1500. Hierin probeerde hij 
vooral het algemene beeld van een overgang van de ak-
kerbouw in de volle middeleeuwen naar een gemengd 
bedrijf in de late middeleeuwen te nuanceren. Ettema 
zag ook de vol-middeleeuwse boerderijen als gemengde 
bedrijven die zich richtten op akkerbouw en veeteelt. De 
akkerbouw zou bij zwak ontwikkelde marktverhoudingen 
vooral een zelfvoorzienende functie hebben gehad. Dit zou 
betekenen dat men verschillende gewassen verbouwde, 
waaronder granen en peulvruchten. De verscheidenheid 
had als voordeel dat men in kon spelen op het aanbod 
vanuit het natuurlijke landschap. Het vee leverde vlees, 
wol, huiden, melk, mest en trekkracht. Ettema gebruikte 
paleobotanische analyses van grondmonsters uit opgra-
vingen, het botmateriaal uit verschillende opgravingen en 
historische bronnen. Door de extreem ruime spreiding van 
de paleobotanische monsters en de willekeurige spreiding 
van dit materiaal geeft deze bron alleen een globaal over-
zicht van de middeleeuwse akkerbouw. Hieruit blijkt dat 
zomergranen als gerst, niet onderscheiden tarwe, emmer-
tarwe en haver veel werden verbouwd. Ook blijkt dat men 
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het hoogveen.314 Het gebied is dus enigszins vergelijkbaar 
met het oostelijke deel van Opsterland. In 1275 werd 
Rudolf van Echten beleend met de grove en smalle tien-
den van dit veengebied. Al snel werden in 1290 de boter- 
en geldpacht van deze tienden aan de bewoners van zijn 
land in Koekange verkocht.315 De boterpacht duid op een 
veestapel waarin ook runderen aanwezig waren. Volgens 
Spek waren afdrachten in natura vaak gebaseerd op één of 
meerdere hoofdproducten van de desbetreffende erven. 
Volgens hem is de kans dan ook groot dat de melkveehou-
derijen in de randveenontginningen al een prominente 
rol hebben gespeeld. De boterpachten werden namelijk 
in meerdere Drentse randveenontginningen geïnd.316 De 
voortvarendheid van de kolonisatie blijkt uit de kerkstich-
ting in 1331. Interessant is dat de kerk niet gelijktijdig met 
de eerste boerderijen is gebouwd maar pas volgt wan-
neer ingezetenen van Koekange klagen dat zij in de winter 
een nabijgelegen moederkerk niet kunnen bereiken. Een 
halve hoeve die helemaal op het zuiden van de ontginning 
ligt wordt als pastoriehoeve bestempeld. De overige 19½ 
hoeven werden verplicht om jaarlijks een half mud rogge 
en een half mud gerst af te staan aan de pastoriehoeve. 
De zogenaamde nijehoven en alle toekomstige hoeven 
moesten een schepel roggen en gerst van dezelfde maat 
leveren.317 De Koekanger boeren richtten zich in de 13e en 
14e eeuw dus zowel op de melkveehouderij als op de ak-
kerbouw, waarbij ze in ieder geval rogge en gerst verbouw-
den. Opmerkelijk is dat de kerk later werd gebouwd dan 
de eerste boerderijen en dat hiervoor een halve plaats op 
het zuideinde van het eerste ontginningsblok beschikbaar 
werd gesteld. Door de bouw van de nijehoven ten zuiden 
van de kerk lag deze kerk uiteindelijk op een centrale plek 
tussen de ontginningsblokken. De kerk en waarschijnlijk 
ook de boerderijen zijn van de primaire nederzettingsas in 
ieder geval één keer oostwaarts verschoven. 

Het beeld uit de middeleeuwse veenontginnings-       
gebieden in Zuidoost-Friesland 

De bovenstaande beschouwing is slechts gebaseerd op 
enkele bronnen verspreid over Nederland. Hoewel we on-
getwijfeld bronnen hebben gemist, wordt wel duidelijk dat 
de eigenlijke informatie over de middeleeuwse agrarische 
bedrijfsvoering in de veengebieden zeer schaars is. Hierbij 
komt nog dat niet eens specifiek is ingegaan op een bepaald 
landschapstype of een bepaalde tijdsperiode. Hoewel in 
het onderzoek naar oostelijk Opsterland de blik ook is ver-

omgeving van Wittewierum teisterden. Al snel bleek dat 
men in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied door 
de hoge ligging niet werd getroffen, waardoor de rogge 
niet werd aangetast door het zoute water. Later bleek wel 
dat deze hoge ligging onlosmakelijk verbonden was met 
het oligrotrofe veenpakket; ‘… In de Wolden werd zelfs 
aarde losgerukt en door het water meegevoerd…’. In dit 
verband is het zeer interessant tot hoever dit oligotrofe 
veenpakket oorspronkelijk naar het noorden heeft gele-
gen. Juist van dit gebied is bekend dat er weiden lagen en 
dat men hier gerst, haver en wintertarwe verbouwde. Ook 
hield men in dit noordelijke deel waarschijnlijk runderen, 
schapen en lammeren.313 Een nauwkeurige reconstructie 
van dit noordelijke natuurlijke landschap ontbreekt. Zo-
doende wordt niet duidelijk of we hier te maken hebben 
met wei- en akkerlanden die op inklinkende veengronden 
dan wel kleigronden liggen. Voor het zuidelijke deel be-
staat geen twijfel dat men hier heeft geakkerd op het oli-
gotrofe veenpakket. De bronnen spreken hier echter alleen 
van rogge verbouw. Het blijft dus onduidelijk of we hier te 
maken hebben met een gemengd bedrijf op het oligotrofe 
veenpakket.  

Hoewel de historisch-ecologische landschapsstudie zich 
met name richtte op de nieuwe tijd,  haalt Elerie in zijn 
dissertatie ook enkele interessante oorkonden aan die 
handelen over de eerste kolonisatiefase van de randveen-
ontginning Koekange. Het dorp is gelegen op een uitloper 
van het Drents Plateau en is in de loop van het holoceen 
met oligotroof veen bedekt geraakt. De kolonisten ontgon-
nen het veen vanuit de Koekanger Aa en vestigden zich in 
eerste instantie op de overgang van het broekveen naar 

Afb. 64. Het onderzoeksgebied ‘De Wolden’ van Ligtendan ten noor-
doosten van de stad Groningen (bron: Ligtendag 1995). 
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teerd. De ophopingslaag is vanuit de omgeving aangevoerd 
waardoor deze bestaat uit een mengsel van soorten van 
verschillende habitats. De soortensamenstelling duidt op 
een ophoging met vooral oppervlakkig bodemmateriaal. 
Aangetroffen werden: veenmosresten, zaden van Russen 
soorten (Juncus), Rogge, Schapenzuring (Rumex aceto-
sella), Smalle weegbree (Plantago lanceolate), Ruige of 
Grote weegbree (Plantago media/major), Gewone spurrie 
(Spergula arvensis), de Composietenfamilie (Asteraceae 
liguliflorae), de Ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae), 
de Hennepfamilie (Canabaceae), de Cypergrassenfamilie 
(Cyperaceae excl. R. Alba) en de Gagelfamilie (Myrica). 
Rogge is de enige duidelijke aanwijzing van akkerbouw in 
de nabije omgeving. Verder zijn tal van menselijke indica-
toren aangetroffen (Schapenzuring, Smalle weegbree en 
de Composieten- en Ganzenvoetfamilie). Hoewel verschil-
lende soorten aangeduid kunnen worden als akkeronkruid 
kan dit op basis van de ophopingslaag niet hard worden 
gemaakt. De soorten komen namelijk van nature voor in 
een half-natuurlijk landschap. Verder zijn nog interessante 
schimmelsporen aangetroffen. Het gaat om het Sordaria-
type, Sporormiella en Podospora-type. Het betreft hier 
schimmelsporen die aan mest zijn gebonden. Het Podos-
pora-type is een schimmel die alleen op uitwerpselen van 
dieren voorkomt. De andere schimmels zijn cellulose-af-
brekers en kunnen voorkomen op rottende plantenresten 
waaronder mest. Indien ze in combinatie met Podospora 
voorkomen kan men ervan uitgaan dat hier sprake was van 
mest.322 Hoewel we hier niet met gecultiveerde dieren te 
maken hoeven hebben lijkt dit wel het meest voor de hand 
liggend (afb. 42 & 43). 

Uit het bovenstaande blijkt wel hoe schaars de informa-
tie is met betrekking tot het agrarisch grondgebruik in 
zowel fase I als fase II van de kolonisatie in eigenlijk geheel 
Zuidoost-Friesland. Uit de informatie over het onderzoeks-
gebied mag voorzichtig geconcludeerd worden dat men 
zowel in de eerste als in de tweede fase rogge verbouwde 
en dat vee ook een onderdeel van het bedrijf uitmaakte. 
Helaas beschikken we tot nu toe niet over meer specifieke 
informatie. Juist deze informatie zou een aanvulling zijn op 
de verschillende fasen in het ontginningsmodel van oligro-
trofe venen op een pleistocene zandondergrond. Was men 
in eerste instantie vrijwel alleen gericht op de verbouw van 
rogge? En was dit voor eigen gebruik of verbouwde men 
ook marktgericht? Na de korte fase I schoof men al snel op 
en kwam men in de 13e eeuw al op de huidige nederzet-
tingsas te liggen. Men schoof vervolgens niet meer op het 

breed naar omliggende veengebieden blijft  de informatie 
zeer schaars. Zo is geen nadere informatie bekend omtrent 
de agrarische bedrijfsvoering van de complexen die zijn op-
gegraven in de Veenhoop, Boornbergum en Oosterboorn.  
Alleen bij de opgraving van de veenterp te Oosterboorn 
stelt men dat hier mogelijk seizoensbewoning heeft plaats-
gevonden met als mogelijk doel hooiwinning, beweiding, 
graanverbouw of turfwinning.318 Helaas is dit laatste een 
ervaringsgegeven en zijn hier tijdens de opgraving geen 
bewijzen voor gevonden. Veel verder naar het noordoos-
ten, te Augustinusga, is een greppel in de nabijheid van een 
oud kerkhof paleobotanisch onderzocht. Het monster uit 
deze 12e-eeuwse greppel bleek enkele pollenkorrels rogge, 
een mogelijke pollenkorrel haver en enkele niet nader te 
determineren pollenkorrels van graan te bevatten.319 Voor 
geheel Zuidoost-Friesland, en dan met name het pleistoce-
ne zandgebied dat overeenkomt met oostelijk Opsterland, 
lijken historische bronnen en opgravingen te ontbreken. 

In het onderzoeksgebied zelf zijn we wat betreft fase I aan-
gewezen op een spieker die is aangetroffen bij de opgraving 
in Wijnjeterp. De spieker diende waarschijnlijk als graanop-
slag.320 Het is echter niet gezegd dat hier geen andere pro-
ducten in werden opgeslagen. De boerderijen waren van 
het Gasselte-B type. Over mogelijke stalgedeelten werd 
niet gerept. Verdere informatie over het agrarisch grond-
gebruik uit fase I blijft ons onthouden. Meer gedetailleerde 
informatie levert het in hoofdstuk 3 reeds vermelde onder-
zoek van Bas van Geel naar de kerkheuvel van Wijnjeterp. 
Hier hebben we echter al te maken met een fase II van de 
kolonisatie. Men is op de huidige nederzettingsas aange-
komen en schuift vervolgens niet verder op het veen in. In 
het dunne, zandige laagje oligotroof veen onder de kerk-
heuvel is in één monster stuifmeel van Rogge aangetroffen 
(afb. 42 & 43). Vooral de bovenliggende ophopingslaag is 
informatief. De onderste laag van deze heuvel is zeer waar-
schijnlijk in één keer opgeworpen tijdens de bouw van de 
eerste kerk op deze plek. Naar aanleiding van het ontbre-
ken van stuifmeel van de Korenbloem (Centaeurea cyanus) 
en Boekweit (Fagopyrum) en het voorkomen van Rogge 
(Secale) schatte Van Geel dat de kerkheuvel tussen de 8e 
en 14e eeuw is opgeworpen. Spek ziet de Korenbloem als 
een typische kruidflora voor de teelt van wintergraan. In 
Drenthe zou men pas vanaf de 9e à 10e eeuw geheel of ge-
deeltelijk zijn overgestapt op deze teelt. Dit zou betekenen 
dat de ondergrens van de ophoging dus ook rond de 10e 
eeuw geplaatst zou kunnen worden.321 In paragraaf 4.1 en 
4.3 is een 13e-eeuwse kerkbouw op deze plek beargumen-
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4.5 Ontginningseenheden als bouwsteen voor het 
kolonisatie-	en	ontginningsproces

Inleiding
Tijdens het onderzoek is niet alleen gekeken naar de ont-
ginningen in oostelijk Opsterland. Een toevallige zinsnede 
uit het Beneficiaalboek leidde tot een beperkt onderzoek 
naar het aantal hoeven per ontginningseenheid in geheel 
Zuidoost-Friesland. Op basis van de stemkohieren is in ver-
schillende dorpen gekeken naar de relatie tussen verkave-
lingseenheden en de nederzettingas en de plaats van de 
kerk binnen deze nederzettingsas. Hoewel zich vele onze-
kerheden voordoen waren de resultaten soms opvallend te 
noemen. Vandaar dat in deze paragraaf de resultaten kort 
uiteen worden gezet. 

De ontginningsblokken van Elsloo en Makkinga in 
relatie met de Beneficiaalboeken

In het Ooststellingwerfse dorp Elsloo wordt in het Bene-
ficiaalboek beschreven dat de kerk in dit dorp verschil-
lende ‘renten’ ontvangt. Hierbij maakt men melding dat 
elk ‘huys’ (zate) ‘… Item, XXVIII huysen yttelyck V boltyden 
ende II Vlemsche’ aan rente betaald. Ook betalen deze 
achtentwintig huizen een rente aan de vicarie in Elsloo, 
‘… Item, acht ende twintich huysen, ytlyck huys derde half 
tyden, ende van deselve XXVIII huysen, ytlick huys een 
stuver’. In het nabij gelegen dorp Makkinga is sprake van 
eenzelfde constructie. De huizen leveren hier goederen in 
natura ten onderhoud van de vicarie ‘… yttelick huys tot 
XXVIII omtrent een Vreesch scepel roggen ende yttelick 
huys twee boltyden, yttelyck tydt VIII pondts broets ende 
een pondt boters, yttelyck huys een gast roggen ende een 
gast haveren’.323 Het dorp Elsloo is vanaf een zijtak van 
de rivier de Linde in ontginning genomen. In de stemko-
hieren uit 1640 was in het dorp sprake van 36 stemmen. 
Stem één tot en met 28 behoorden tot het eigenlijke dorp 
Elsloo. Stemnummer 29 tot 36 behoorden tot het esge-
hucht Tronde dat in 1640 blijkbaar onderdeel uitmaakte 
van het dorp Elsloo. Stemnummers 1 – 14 zijn aangegeven 
in het paars, de stemnummers 15 – 28 in het oranje en de 
stemnummers 29 – 36 in het donkerpaars. In het groen is 
het bezit van de vicarie aangegeven (stem dertien) en in 
het rood dat van de pastorie (stem vijftien). De tussenlig-
gende stem veertien behoort niet tot het kerkegoed (afb. 
65). Opvallend is dat de kerk precies in het midden van het 

achterliggende veen in. Vanwege de ontginningen mogen 
we aannemen dat het oligrotrofe veendek langzaam maar 
zeker in dikte afnam, waardoor ook hier het gebied ver-
natte. Hoe wordt deze omslag weerspiegeld in het agra-
rische grondgebruik? Het lijkt voor de hand te liggen dat 
het agrarische bedrijf zich als geheel heeft aangepast aan 
de nieuwe omstandigheden. Daarnaast lijkt men vanaf de 
13e vanuit een vaste standplaats te werken. Welke invloed 
heeft een mogelijke omslag gehad op de agrarische econo-
mie in deze samenleving? Uiteindelijk verdween het veen-
dek en kwam de pleistocene zandlaag op vele plaatsen aan 
de oppervlakte te liggen, waardoor de lokale landbouweco-
nomie zich mogelijk ook de heroriënteerde op een nieuwe 
dominante grondsoort. Dit gebeurde natuurlijk niet overal 
tegelijk, en het hing sterk samen met het plaatselijke reliëf. 

In verband hiermee zijn de laarpodzolgronden in de om-
geving van Wijnjeterp interessant. Het is gebleken dat hier 
onder een cultuurdek op sommige plaatsen een sterk ver-
aard veenlaagje ligt dat overeenkomt met het veenlaagje 
onder de kerkheuvel. Van historische kaarten en ook vanuit 
de proclamaties is bekend dat hier in de 17e eeuw werd ge-
akkerd. Maar hoe zit het in de tussenliggende fase? Wan-
neer en hoe heeft men dit cultuurdek opgeworpen? Een 
toekomstig paleobotanisch, archeologisch en historisch 
onderzoek zou in dit kader van harte welkom zijn. Een 
dergelijk onderzoek zou echter in een breder kader uitge-
voerd moeten worden. Zo zijn de overige kerkheuvels in 
het gebied nooit paleobotanisch onderzocht. Om dichter 
in de buurt van fase I of een mogelijke fase 0 te komen zou 
onderzoek in de nabijheid van het Koningsdiep noodzake-
lijk zijn. Is het mogelijk hier gedempte of overstoven ont-
ginningssloten aan te treffen? En zijn deze mogelijke nog 
met behulp van de AHN2 te lokaliseren? Of zijn mogelijke 
veenrestanten overstoven zoals ook in de Merskenheide 
het geval is? In eerste instantie gaat het om het lokaliseren 
en traceren van restanten uit de vol-middeleeuwse kolo-
nisatieperiode. Vervolgens kan met behulp van het reeds 
geschetste interdisciplinaire onderzoek een volgende stap 
worden gezet in het onderzoek naar de middeleeuwse ko-
lonisatie- en ontginningsgeschiedenis van oostelijk Opster-
land.
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324  Elerie 1998, 31-32.

De stemkohieren in relatie tot nederzettingsassen en 
het kerkegoed
De reeds genoemde tekstpassages in het Beneficiaalboek 
vormde de aanleiding om de stemkohieren van Elsloo en 
Makkinga te bekijken in relatie tot het kerkegoed en de ne-
derzettingsassen. Alleen al dit globale onderzoek leverde 
tal van vragen op. Is de kerk altijd centraal gelegen binnen 
een dorp. En geldt dit ook voor het pastorie-, patroon- en 
vicariegoed? Zijn verspringingen in de nederzettingsassen 
te koppelen aan vaste stemaantallen? In paragraaf 4.3 is 
reeds vermeld dat het bezit van de hoeven dat is gekop-
peld aan de stemkohieren waarschijnlijk teruggaat tot in 
het begin van de 16e eeuw. Maar tot hoever in de tijd gaat 
dit bezit daadwerkelijk terug? Hebben we hier te maken 
met eigendomsrelicten die teruggaan tot op de start van 
de ontginning? Is het pastorie-, patroon- en vicariegoed 
inderdaad nooit verhandeld en gaat dit terug tot op de ko-
lonisatiefase? Of heeft dit bezit zich pas in het verloop van 
de ontginning gevormd zoals bijvoorbeeld in Koekange.324 
Voordat we hier verder op ingaan worden hier nog enkele 
voorbeelden gegeven. Het gaat om verschillende dorpen 
die verspreid zijn gelegen over Zuidoost-Friesland. 

Lippenhuizen ligt in Opsterland en is na de Hemrik het 
eerstvolgende dorp ten westen van Wijnjeterp. De stem-
kohieren geven voor het dorp van oost naar west 42 stem-
men weer (afb. 67). Het patroonsgoed is verspreid in het 
dorp gelegen en de pastoriekavel is stem nummer 27. De 
kerk ligt op de grens tussen stem 27 en 28.  Een hoeve uit 
het oranje blok heeft blijkbaar ook bezit in de andere blok-
ken. Ook hier zijn de blokken ingekleurd op basis van ver-

dorp is gelegen. De scherpe grens tussen het bezit van de 
boeren van Elsloo en Tronde maakt duidelijk waarom in 
het Beneficiaalboek alleen sprake is van de 28 ‘huysen’ van 
Elsloo. Blijkbaar hoort het gehucht Tronde van oorsprong 
niet tot de ontginning van Elsloo en hoefden de boeren 
van Tronde niet mee te betalen aan het onderhoud van 
de kerk of vicarie. Het dorp Makkinga is vanaf de rivier de 
Tjonger in ontginning genomen. In 1640 telde het dorp 34 
stemmen, zes meer dus dan de 28 huizen die in het Be-
neficiaalboek werden genoemd. Het pastoriegoed lag in 
Makkinga op stem achttien (rood), het patroonsgoed op 
stem 21 (blauw) en het vicariegoed op stem 22 (groen). 
De kerk en het kerkegoed lagen hier dus niet geheel in het 
midden van het dorp. Van groter belang hier zijn de ver-
springingen in de nederzettingsas in relatie met de stem-
nummers (afb. 66). Voor Makkinga zijn drie verschillende 
blokken weergegeven. In het paars stemnummers 1 – 14, 
stemnummers 15 – 29 in de crème kleur en stemnum-
mers 30 - 34 in het oranje. Zowel na het paarse blok en het 
crème kleurige ‘blok’ vind een duidelijke verspringing in de 
nederzettingsas plaats. Opvallend genoeg zijn de kerk en 
het kerkegoed in het middelste ‘blok’ gelegen. Daarnaast 
liggen de hoeven die behoren tot de stemnummers 30 – 34 
veel verder van de Tjonger af. Is dit de reden dat in 1543 
slechts sprake is van 28 ‘huysen’. Werden de oostelijk gele-
gen hoeven niet tot de ‘huysen’ van Makkinga gerekend? 
Het verschil van één hoeve kan verklaard worden doordat 
mogelijk niet op alle kavels die in het bezit waren van een 
stem meer een hoeve was gelegen.  

 

Afb. 65 & 66. De bovenste afbeelding geeft de stemmen aan die tot het dorp Elsloo behoren en onder de stemmen die tot het dorp Makkinga 
behoren. In het rood het pastoriegoed, in het blauw het patroongoed en in het groen het vicariegoed (bron: digitale stemkohieren HISGIS).  

Tronde

Elsloo

30 - 34

1 - 14

15 - 29

1 - 14

15 - 28
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326  De Bont spreekt in zijn dekzandrug ontginningsmodel van 
 ontginningsblokken. 

325  Mol 2011, 78-82.

Zouden de stemmen 15 – 42 hier de originele ontginnings-
blok voor stellen en is het noordelijke blok van stem 1 – 14 
jonger? Kan dit het deel zijn waarvoor de de Friezen van 
Lammerbruke ontginningsconcessie aanvragen? Of is slaat 
dit bijvoorbeeld op geheel Nijelamer?   

Analyse
Op basis van de hier getoonde voorbeelden komt een 
ontginningsmodel naar voren dat gebaseerd is op ontgin-
ningseenheden.326 Groepen ontginners trokken het veen in 
om dit gezamenlijk te ontginnen. Enkele groepen samen 
vormden een dorp. Op basis hiervan wordt in de onder-
staande tekst vragenderwijs vorm gegeven aan een moge-
lijk ontginningsmodel.   

Ontginningseenheden 
Van het voorgaande zijn ook voorbeelden te vinden in 
Donkerbroek, Katlijk en ook voor het studiegebied zijn ont-
ginningseenheden (ontginningsblok) waar genomen. Toch 
zijn ook tal van dorpen aan te wijzen waarin geen enkele 
structuur valt te ontdekken. Desondanks komt uit het bo-
venstaande een beeld naar voren dat men met een vast 
aantal hoeven per ontginningseenheid (blok) het veen in 
trok. Het getal veertien is hierbij verschillende malen ge-
noemd. Hier worden echter geen conclusies aan verbon-
den. Het onderzoek is hiervoor te globaal van aard ge-
weest. Wat wel van belang is dat men klaarblijkelijk met 
een groep mensen het veen in trok om dit in ontginning 
te nemen. Of hier uiteindelijk acht, negen, tien of bijvoor-

springingen in de nederzettingsas. Na stem elf of mogelijk 
twaalf vindt een verspringing plaats en ook na de kerk is 
een verspringing in de nederzettingsas waar te nemen. 
Door een latere clustervorming van huizen ten oosten van 
de kerk is deze verspringing in de nederzettingsas niet heel 
duidelijk meer te onderscheidden. 

Het volgende voorbeeld komt uit West-Stellingwerf en wel 
uit het dorp Nijelamer. Nijelamer is vanaf de Linde oost-
waarts ontgonnen. In 1165 verleende de bisschop van 
Utrecht een ontginningsconcessie aan de Friezen van Lam-
merbruke. Hiermee zijn waarschijnlijk de inwoners van 
Olde- en Nijelamer bedoeld die hun eigen gebied kenne-
lijk al grotendeels in cultuur hadden gebracht. Deze nieuw 
te ontginnen gronden hadden een vaste breedte van tien 
roeden (ongeveer veertig m).325 Nijelamer had in 1640 van 
noord naar zuid 42 stemmen. Ten zuiden van Nijelamer lag 
Oldelamer en ten noorden Nijeholtwolde. In het oranje 
blok van stem 15 – 42 zijn geen noemenswaardige versprin-
gingen waar te nemen in de nederzettingsas (afb. 68). Dit 
komt mede omdat al veel van de oorspronkelijke hoeven 
niet meer bestaan. Op de kaart van Schotanus Halma uit 
1718 staan deze hoeven aangegeven met een sterretje. Dit 
betekende: ‘stemmende Stelle zonder huizen’. In het oranje 
blok is het patroon- en pastoriegoed gelegen. De kerk ligt 
op de pastoriekavel en vormt de scheiding tussen stem 27 
en 28. Opvallend is dat het aangrenzende blok met stem 
1 -14 verder is doorgeschoven en dat de nederzettingsas 
vrijwel doorloopt in die van het dorp Nijeholtwolde. Nije-
lamer is zeer waarschijnlijk een afsplitsing van Oldelamer. 

Afb. 67. Het ontginningsblok Lippenhuizen. In het blauw het pa-
troongoed en in het rood dat van de pastorie. Het paarse blok geeft 
de stemmen 1 – 11 weer, het creme kleurige stem 12 – 27 en het 
oranje blok stem 28 – 42. Bron: digitale stemkohieren HISGIS

Afb. 68. In het rood het pastoriegoed en in het blauw de patroons-
kavel. Het oranje blok is een samenvoeging van de stemmen 15 – 42 
en het paarse door een samenvoeging van de stemmen 1 - 14. Bron: 
digitale stemkohieren HISGIS

1 - 11

12 - 27

28 -42

1 - 14

15 - 42
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van terug moeten vinden? Voor Bornego of Smallingerland 
spreken we dan nog niet eens over de mogelijke ontgin-
ningen die uit de 10e eeuw of zelfs eerder stammen. Hoe 
zijn deze ontginningen in het hierboven geschetste beeld 
te passen. Of waren dergelijke ontginningen nog van een 
veel onregelmatigere aard? En gaat ook de breedte van de 
kavels wel terug op de eerste ontginningseenheden? 

Toekomstig onderzoek
Het bovenstaande beeld is slechts gebaseerd op een be-
perkt onderzoek in Zuidoost-Friesland. Desondanks zijn 
enkele resultaten op zijn minst ‘opmerkelijk’ te noemen. 
Het lijkt alsof de ontginningen in de vorm van ontginnings-
eenheden veel systematischer zijn verlopen dan voorals-
nog is aangenomen. Nader onderzoek moet deze veron-
derstelling echter aanvullen. Pas dan is het mogelijk een 
nieuw ontginningsmodel te schetsen of op zijn minst aan-
vulling te geven op reeds bestaande modellen. Hieronder 
worden in het kort de hoofdlijnen geschetst van dit onder-
zoek.  

Stemkohieren  
In eerste instantie moeten de mogelijkheden van de be-
zitsreconstructie aan de hand van de stemkohieren ver-
kend worden. Waarom begon men vaak aan de oost- of 
noordzijde van een dorp met de telling van de stemmen. 
Is het bezit wat tot een stem behoorde ten tijde van het 
Saksische staatsbestel en de hierna volgende periode in-
derdaad versteend? Of kon men ten tijde van dit bezit nog 
nieuwe stemmen creëren? Is het aantal stemmen uit 1640 
op basis van historische bronnen te vergelijken met aantal-
len uit eerder tijden? Van Olde- en Nijelamer is vanuit his-
torische bronnen relatief veel bekend. Is aan de hand van 
de stemkohieren uit 1640 de oorspronkelijke breedte maat 
van tien roeden nog terug te vinden? En is het mogelijk om 
op basis van andere bronnen nog verder terug te komen in 
de tijd? Bijvoorbeeld op basis van de Beneficiaal-, de pro-
clamatie of weesboeken van West-Stellingwerf? 

Ontginningseenheden  
Per dorp in Zuidoost-Friesland zouden de ontginningseen-
heden moeten worden onderscheidden op basis van: 1. 
verkavelingspatronen; 2. verspringingen in de nederzet-
tingsas; 3. Stemkohieren; 4. aanvullende informatie uit 
historische bronnen. Vervolgens kunnen aan de hand van 
deze resultaten weer allerlei vragen worden gesteld. Is 
per ontginningseenheid een min of meer overeenkomstig 

beeld zestien hoeven uit ontstaan zijn is in eerste instantie 
niet van belang. Het gaat om het feit dat bepaalde ontgin-
ningseenheden onderscheiden kunnen worden. Waren dit 
ideale eenheden waarmee men het veen in trok om dit ge-
zamenlijk in ontginning te nemen? En was dit bijvoorbeeld 
weer afhankelijk van het lokale natuurlijke landschap? Zijn 
deze ontginningseenheden later pas samengevoegd als 
één dorp? En bestaan verschillen in ouderdom tussen de 
verschillende ontginningseenheden? In paragraaf 4.3 is al 
gemeld dat deze verspringingen niet alleen zijn terug te 
zien in de nederzettingsas maar soms ook in de achterlig-
gende leidijk. Dit duidt in ieder geval op aansturing op het 
niveau van een ontginningseenheid. 

De	plaats	van	de	kerk	en	het	kerkegoed	
De rol van de kerk is ook van belang binnen deze ontgin-
ningseenheden. Het is denkbaar dat de kerk pas een rol 
in het geheel is gaan spelen nadat iedere boer voorzich of 
ontginningseenheden als geheel stabiele hoeven hadden 
opgebouwd in het veencomplex. Bijvoorbeeld na een jaar, 
enkele jaren of zoals in Koekange na tientallen jaren. Op-
vallend is hierbij de plaats die de kerk inneemt. Steeds is 
deze in het midden van een dorp gelegen en vaak op de 
overgang tussen twee ontginningseenheden. Nam de kerk 
dan toch direct deel aan de ontginning? Of gaat het hier 
om onontgonnen stroken veen tussen twee ontginnings-
eenheden die later zijn gedoteerd aan de kerk? Hield men 
tijdens het begin van een ontginning al rekening met de 
plek die de kerk in het dorp zou gaan innemen? En zijn ver-
schillende waar te nemen tussen de plaats van de kerk in 
dorpen met bijvoorbeeld 42 stemmen of meer in vergelij-
king met dorpen die over een kerk beschikten met ‘slechts’ 
28 stemmen of minder? Met andere woorden, hangt de 
plaats van de kerk binnen een dorp af van het aantal stem-
men? En hoe zit het dan met het patroon- en vicariegoed? 
In de hierboven genoemde voorbeelden liggen de goede-
ren vrij verspreid en is geen eenduidig beeld op te maken.  

Datering van ontginningseenheden 
Het aantal stemmen geeft waarschijnlijk het aantal hoeven 
weer in de 16e eeuw. In Elsloo en Makkinga kwamen het 
aantal huizen uit 1543  dan ook goed overeen met het aantal 
stemmen van honderd jaar later. Maar is het aantal hoeven 
binnen een ontginningseenheid wel terug te voeren op 
het aantal van de oorspronkelijke ontginningenseenheid? 
Heeft zich niet een intensivering in stappen voorgedaan? 
Hebben vlak langs de rivier al complete streekdorpen gele-
gen? En zouden we hier dan niet meer schervenmateriaal 
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4.6	Hoofdlijnen	en	conclusies

Het wereldlijke- en geestelijke district Bornego valt samen 
met de vijf voormalige grietenijen Opsterland, Utingera-
deel, Schoterland, Haskerland en Aengwirden. Voor het 
gebied waartoe het district behoort geldt dat vanuit his-
torisch perspectief in ieder geval vanaf 1088 ruim baan 
werd gegeven voor de kolonisatie en ontginnigen aldaar. 
Pas rond 1300 werd voor het eerst een duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen het districit Bornego en Oostergo. 
De eerste historische vermeldingen in het district betreffen 
Rottum in 1132 en het uithof te Bakkeveen in 1230. De ko-
lonisatie van het gebied is in 1315 in ieder geval afgerond. 
De vermelding van het uithof te Bakkeveen doet vermoed-
den dat geheel Opsterland al in het begin van de 13e eeuw 
in cultuur is gebracht.

Vanaf de 10e eeuw start de kolonisatie van het westelijke 
deel van Opsterland. Dit blijkt  uit vondstmateriaal in Has-
kerveen nabij het Stobbegat en uit een opgraving nabij de 
Veenhoop. Op basis van de historisch vermeldingen van 
Bakkeveen en de opgraving in Wijnjeterp mogen we kolo-
nisatiefase I in de 12e eeuw plaatsen. Het oostelijke deel 
van Opsterland is dan al geheel gekoloniseerd. De erven 
die in Wijnjeterp zijn opgegraven liggen dan nog op de 
dekzandrug langs het Koningsdiep.  Al snel schuift deze ne-
derzetting op richting de huidige nederzettingsas. Deze as 
bereikt men in de 13e eeuw. Vanaf dit moment schuiven de 
dorpen niet meer verder op het veen in. Deze fase komt 
overeen met de uiteindelijke dorpsvorming en kan gezien 
worden als fase II. Mogelijk is voor oostelijk Opsterland 
ook nog een fase 0 te onderscheiden. Deze fase is in de 11e 
eeuw te plaatsen. Alleen in Siegerswoude zijn tot nog toe 
enkele scherven gevonden die uit deze periode stammen.       

De historische verkaveling in Opsterland lijkt gericht te zijn 
op het Koningsdiep. Vaak lag deze haaks op het Konings-
diep voor een optimale afstroming van het slootwater op 
de rivier. Vooral in het oostelijke deel van Opsterland lijkt 
ook het pleistocene reliëf een belangrijke factor te zijn in 
de verkavelingspatronen. Zowel in Wijnjeterp als Ureterp 
zijn de dekzandruggen langs het Koningsdiep van invloed 
geweest op het verkavelingspatroon. Onderbrekingingen 
in de nederzettingsas bleken een relatie te hebben met het 
lokale reliëf. Verspringingen of bajonetaansluitingen in de 
nederzettingsas waren daarentegen niet afhankelijk van 
het lokale reliëf. Zelfs in de achterliggende leidijken waren 
deze verspringingen waar te nemen. Waarschijnlijk hebben 

aantal stemmen waar te nemen? Wat voor ontginnings-
eenheden zijn te onderscheiden? Hebben verkavelingspa-
tronen hier nog weer invloed op, bijvoorbeeld waaiervor-
ming of rechthoekige blokken? Wat is de relatie met het 
natuurlijke landschap? Wat is de plaats van de kerk in de 
ontginningseenheden? Concentreert het kerkegoed zich 
binnen bepaalde ontginningseenheden? En wat zijn de 
verschillen en overeenkomsten in ontginningseenheden in 
dorpen met vele stemmen in vergelijking met dorpen met 
weinig stemmen? Waar liggen de dorpen met de meeste 
stemmen? Zijn verschillende waar te nemen in het weste-
lijke deel van Zuidoost-Friesland en het oostelijk gelegen 
deel? Al deze vragen kunnen door een vergelijking op basis 
van de stemkohieren uit 1640 in relatie met verschillende 
andere kaarten gemaakt worden, bijvoorbeeld de kadas-
terkaart 1832, de kaart van Schotanus Halma uit 1718 of 
de AHN. 

Datering van de ontginningseenheden  
Een van de belangrijkste vragen blijft of de ontginningseen-
heden uit 1640 wel teruggaan op de periode van de eerste 
kolonisatie. Het historische bronnenmateriaal is zo sum-
mier dat de archeologie hierin een belangrijke rol dient te 
vervullen. Zou het mogelijk zijn een deel van een dergelijk 
streekdorp nader te lokaliseren? Bijvoorbeeld door in de 
nabije omgeving van een oud kerkhof te zoeken. Ook al 
gaat het niet om de allereerste kolonisatiefase langs een 
rivier, dan nog zou een vlakdekkende opgraving tot tal van 
nieuwe inzichten kunnen leidden. Hierbij valt te denken 
aan de maatvoering, dateringen, agrarische bedrijfsvoe-
ring en bijvoorbeeld het  onderzoek naar huisplattegron-
den. Zouden archeologische veldkarteringen nog materiaal 
kunnen opleveren. En is in het Archeologisch Depot in Nuis 
nog materiaal aanwezig wat tot op heden niet onderzocht 
is?     

Dit interdisciplinaire onderzoek zou een sterk historische, 
historisch-geografische en archeologische insteek dienen 
te hebben. Indien het inderdaad mogelijk is om grip te krij-
gen op de ontginningseenheden dan bestaat de mogelijk-
heid om het onderzoek nog veel verder uit te breiden. Een 
eerste uitwerking van het hierboven omschreven onder-
zoek zou echter op zijn plaats zijn om de voorlopige moge-
lijk te verkennen.  
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we hier te maken met verschillende ontginningseenhe-
den die het veen in verschillende ‘blokken’ in ontginning 
namen. Langs de Hooiweg in Wijnjeterp heeft een voorma-
lige nederzetting gelegen, mogelijk zelfs een geheel streek-
dorp. Ten tijde van de bewoning is een heroriëntering in de 
verkaveling weer te nemen. Mogelijke herverkavelingen in 
oostelijk Opsterland zijn dus niet uit te sluiten. De ontgin-
ning heeft mogelijk in drie fasen plaatsgevonden. Voor fase 
0 ontbreekt momenteel nog bewijs, deze zou vlak langs de 
rivier hebben plaatsgevonden. De erven langs de Hooiweg 
in Wijnjeterp corresponderen met fase I welke als 12e- en 
begin 13e-eeuws kan worden beschouwd. In fase II liggen 
de dorpen ter hoogte van de huidige nederzettingsassen, 
deze fase kan in de 13e eeuw worden geplaatst. De groot-
schalige ontginningen in Bornego duidden op enige sturing 
van in ieder geval regionaal niveau. Concreet bewijs ont-
breekt hiervoor. De afstemming tussen de verschillende 
ontginningseenheden wijst in ieder geval op lokale sturing 
en afstemming tussen deze eenheden. Voor een eendui-
dige maatvoering van de afzonderlijke kavels die ‘op en uit’ 
liggen zijn geen directe bewijzen. Per dorp en ook binnen 
een dorp lopen de breedtematen per kavel zeer uiteen. 

Informatie met betrekking tot de agrarische bedrijfsvoe-
ring in fase 0 en fase I ontbreekt niet alleen voor het stu-
diegebied, maar eigenlijk voor geheel Zuidoost-Friesland. 
De opgraving nabij de Hooiweg leverde één spieker op wat 
betekent dat men waarschijnlijk rogge heeft verbouwd. 
Op basis van het micro- en macroresten onderzoek is met 
zekerheid aangetoond dat men tijdens fase II in Wijnje-
terp rogge verbouwde. Mogelijk zijn ook akkeronkruiden 
aangetroffen, het kan echter ook gaan om planten die van 
nature zijn voorgekomen in dit half-natuurlijke landschap. 
Aangetroffen schimmelsporen wijzen op lokale veeteelt. 

In verschillende dorpen in Zuidoost-Friesland zijn op basis 
van het historische verkavelingspatroon in relatie met ne-
derzettingsassen en de stemkohieren ontginningseenhe-
den te onderscheiden. Mogelijk werkte men binnen een 
ontginningseenheid samen om het veen in ontginning te 
nemen. Het lijkt erop dat enkele ontginningseenheden te-
zamen een dorp vormden. Het onderzoek naar deze ont-
ginningseenheden heeft in het beperkte kader van deze 
scriptie slechts tot voorlopige inzichten geleid. Op hoofd-
lijnen is een onderzoeksprogramma geschetst dat mogelijk 
tot nadere inzichten kan leidden.163
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5. Landschapsdynamiek tussen de 13e en 17e 

eeuw in oostelijk Opsterland
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5.1 Inleiding 

Na de kolonisatie en de hierop volgende ontginning van 
oostelijk Opsterland volgde na de 13e eeuw een nieuwe 
fase in de middeleeuwse landschapsontwikkeling. De ne-
derzettingen schoven niet meer verder het achterland in 
en werden dus sedentair. Hoewel de hoofdstructuur van 
het landschap in die tijd is vastgelegd, vonden op kleinere 
schaal allerlei kleine veranderingen plaats die vooral afhin-
gen van de lokale en regionale agrarische bedrijfsvoering 
en de veranderingen daarvan in de navolgende eeuwen. 
Het agrarische landschap van de laatmiddeleeuwse peri-
ode alsmede dat van de 15e eeuw blijven door een gebrek 
aan specifieke bronnen grotendeels buiten beeld. Pas 
vanaf de 17e eeuw geven historische bronnen ons een dui-
delijk inzicht in de opbouw van het toenmalige landschap. 
Op basis van deze bronnen wordt getracht het cultuurland-
schap van Wijnjeterp in de 17e eeuw te reconstrueren. Deze 
reconstructie is met name gebaseerd op historische kaar-
ten en de proclamatieboeken van Opsterland. Proclama-
ties zijn verzoeken tot afkondigingen van de verkoop van 
onroerende goederen. Voor vele voormalige Friese griete-
nijen zijn deze 17e - en 18e-eeuwse boeken bewaard geble-
ven. In dit onderzoek kan van deze bron gebruik worden 
gemaakt doordat de regionale onderzoeker J. Post deze 
voor geheel Opsterland heeft getranscribeerd. Doordat in 
de proclamaties ook de naastliggers worden beschreven, 
zijn deze te koppelen aan stem- en floreenkohieren en 
dus te plaatsen in het landschap. Pas nadat al deze ‘puz-
zelstukjes’ in elkaar gelegd zijn is het mogelijk een globale 
omschrijving te geven van het 17e-eeuwse landschap van 
oostelijk Opsterland. Daarnaast kan aan de hand van deze 
proclamaties ook de waarde van het 17e-eeuwse hooi- 
en bouwland bepaald worden. Vanwege het tijdrovende 
proces van deze bezitsreconstructie is ervoor gekozen om 
alleen gebruik te maken van de proclamaties die handelen 
over het dorpsgebied van Wijnjeterp. Naast de proclama-

tieboeken was het ook mogelijk gebruik te maken van de 
weesboeken. Verspreid over Opsterland geven deze bron-
nen boedelverkopingen weer van hoeven uit de late 16e en 
begin 17e eeuw. De bron geeft dus inzicht in het agrarische 
bedrijf uit diezelfde periode.  Om mogelijke landschappe-
lijke veranderingen aan te geven is gebruik gemaakt van de 
Proclamtieboeken uit 1543 en veenverkopingen die date-
ren uit het midden van de 16e eeuw.   

5.2	Referentiegebieden

Het 17e- tot 19e-eeuwse cultuurlandschap en de 
agrarische bedrijfsvoering in de Stellingwerven        
(Zuidoost-Friesland)
Het landschap in de Stellingwerven komt in sterke mate 
overeen met dat van Opsterland. Tegenwoordig zijn de 
Stellingwerven opgedeeld in de gemeenten West- en 
Ooststellingwerf. Het gebied ten oosten van de lijn Steg-
gerda/Wolvega is vergelijkbaar met oostelijk Opsterland. 
Net zoals in Opsterland geldt ook in de Stellingwerven 
dat westwaarts van deze lijn het pleistocene zand ten op 
zichte van NAP steeds lager komt te liggen. Waar in het 
westen van de Stellingwerven nog steeds dikke eutrofe tot 
mestotrofe veenpakketten voorkomen, ligt ook hier in het 
oostelijke deel het pleistocene zand aan de oppervlakte. 
Dit pleistocene zand is bedekt geweest door een oligotroof 
veenpakket. Het gebied is vanuit de riviertjes de Tjonger en 
de Linde gekoloniseerd. 

Al in 1953 gaf Postma op basis van 18e-eeuwse historische 
kaarten en 17e-eeuwse proclamaties (dit zijn grondver-
kopingen) een globaal overzicht van de landschappelijke 
indeling van enkele dorpen in West-Stellingwerf. In ons 
geval zijn vooral de beschrijvingen van Steggerda, Wol-

5. Landschapsdynamiek tussen de 13e en 17e 

eeuw in oostelijk Opsterland
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vega, Oldeholtpade, Vinkega en Noordwolde van belang. 
Postma geeft voor elk dorp afzonderlijk een landschappe-
lijke dwarsdoorsnede vanaf de Linde tot de grensscheiding 
met Drenthe (Steggerda, Vinkega en Noordwolde) of vanaf 
de Linde tot de sloot de Scheene (Wolvega, Oldeholtpa-
de), die de grens vormt tussen de ontginningen vanaf de 
Linde en die vanaf de Tjonger. Globaal gezien onderscheidt 
Postma vanaf de Linde achtereenvolgens: maden/hooiland 
(uiterdijken), Lindedijk en of maatsloot, hooiland, hooi-
landsloot/schuthecksloot/schutheck, meente (heide) met 
aangemaakte kampen, olde wetering/dwarssloot/ bouw-
campsloot, kampjes weiland, bouwland en hooiland met 
brink en erf, binneweg, bouwlanden, buitenweg, bouwlan-
den, hoogveen (afb. 69). Het onderzoek was vooral gericht 
op de plaats van de meente in de doorgaande plaatsen. 
Hierbij gaat Postma niet in op de agrarische bedrijfsvoe-
ring.327 

Bouwer gaat hier in 1970 verder op in. Op basis van 19e-
eeuws kaartmateriaal en historische bronnen uit de 
nieuwe tijd schetst Bouwer de samenhang tussen het na-
tuurlijke landschap, het hierop geënte cultuurlandschap en 
de bedrijfsvoering in de weg- en esdorpen aan de westzijde 
van het Fries- Drentse plateau. Bouwer gaat ervan uit dat 
de dekzandruggen hier als ontginningsas hebben gediend 
en dat de bewoning vanaf de volle middeleeuwen tot op 
de dag van vandaag op deze as gericht is gebleven. On-
danks deze enigszins statische visie beschrijft Bouwer op 
basis van de proclamatieboeken heel specifiek het 17e en 
18e-eeuwse cultuurlandschap van de Stellingwerven (afb. 
70).328 Bouwer maakt onderscheid tussen erf, bouwland, 
heideveld en wei- en hooiland. Het hoogveen of het veld 
zoals Elerie dit bestempelt wordt niet beschreven door 
Bouwer. In sommige dorpen was namelijk nog wel een 
strook hoogveen aanwezig terwijl deze in andere dorpen in 
de 19e eeuw niet meer bestond. Bij de beschrijving van het 
landschap houden we Bouwers volgorde aan, dus vanaf 
het erf richting de rivier. 

Bouwer vereenzelvigde de term brink met erf. Waar brink 
in eerste instantie de betekenis van rand had, zou dit later 
over zijn gegaan op het gehele erf. Helaas gaat Bouwer 
voorbij aan wat we hier nog meer kunnen aantreffen in het 
toenmalige landschap. Waarschijnlijk horen bij het erf de 
goorntjes, het holt op het erf en enkele wei- en bouwkamp-
jes. Het bouwland kan zowel voor als achter de boerderij 
voorkomen. Dus in de zone tussen het erf en het hoogveen 
of de Scheene. De Schotanuskaarten van Oost- en West-

stellingwerf bevestigen dit beeld. Verder schrijft Bouwer 
dat een kamp niet altijd een stuk bouwland hoeft te zijn 
en dat deze wordt begrensd door een boswal of sloot. Met 
de term akker zou in de Stellingwerven vaak bouwland of 
bos worden bedoeld. Verder vermeldt Bouwer dat men 
in de 16e eeuw oud bouwland met eikels bepootte en het 
zodoende omzette in bos. In 19e-eeuwse bronnen wordt 
een wisselbouw beschreven waarbij oud bouwland enkele 
decennia wordt gebruikt als eikenhakhout en vervolgens 
weer wordt omgevormd tot bouwland. Volgens Bouwer 
werden de bouwlanden begrensd door houtwallen. De 
veldwal speelde hierin een belangrijke rol. Deze dwarswal 
scheidde het bouwland en in sommige gevallen het weide-
land van het meer naar de rivier gelegen heideveld. Aan de 
rivierzijde lag achter de veldwal de bouwkampsloot. Elke 
boer moest het op zijn terrein gelegen gedeelte onder-
houden. Soms wordt ook melding gemaakt van de ‘husse’. 
Bouwer verwerpt hierbij de uitleg als eendenkooi. Volgens 
hem is het een strook grond die diende als overgangsge-
bied van het bouwland naar de heide en was veelal be-
groeid met hakhout en heide. Deze constatering hebben 
we niet kunnen toetsen. Het heideveld werd grotendeels 
gemeenschappelijk beweid. Het stond in deze streken ook 
wel bekend als de meente. Men had hier het recht naar 
eigen behoefte turf te steken of nieuwe wei- of bouwkam-
pen aan te maken binnen het deel van de meente dat in zijn 

Afb. 69. De zone tussen de ‘Oude weg’ en de ‘Binnenweg’ in het 
dorp Sonnega in het jaar 1773. Afwisselend zijn hier ‘bouwkampen’, 
‘greidkampen’ en bos ingetekend. Ook zijn de verschillende eigena-
ren aangegeven. Het bezit lijkt al zeer versnipperd te zijn (bron: Obe 
Postma, 2010). 
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‘maden’ te drassig voor beweiding en werden ze gebruikt 
voor de hooiwinning. Meer naar het westen toe lijken de 
maden vooral aan de rivierzijde van de Lindedijk te hebben 
gelegen. Meer naar het oosten toe ontbreekt de Lindedijk 
en wordt de overgang tussen de wei- en de hooilanden dus 
gevormd door de maadsloot.329

In zijn onderzoek naar de agrarische bedrijfsvorm ba-
seerde hij zich met name op 19e-eeuwse percentages van 
het bouw-, wei-, hooiland, bos en woeste grond in onder 
andere de Stellingwerven. Vanwege het door hem vermoe-
de autarke en statische bedrijf gebruikte hij deze cijfers ook 
voor voorafgaande eeuwen. Hierdoor kunnen we op basis 
van zijn resultaten slechts de hoofdlijnen schetsen van de 
17e- en 18e-eeuwse bedrijfsvorm. Een van de conclusies die 
hij trok waren dat de hooilanden een belangrijke schakel 
vormden binnen het agrarische bedrijf. Het beschikbare 
areaal hooiland en de kwaliteit hiervan bepaalde hoeveel 
vee men kon houden (voornamelijk runderen). Het vee 
was weer belangrijk voor de mestvoorziening. Via de pot-
stal kwam het mest namelijk terecht op de bouwlanden. 
Ook de schapenteelt vormde een belangrijke factor. Naast 
de mestvoorziening werden schapen natuurlijk gehouden 
voor de wol. Volgens Bouwer bestond het strooiselmate-
riaal voor de potstal in de Stellingwerven voornamelijk uit 
materiaal uit de zijkant van de sloten: het zogenaamde 
‘slootvilten’. Daarnaast maakte men gebruik van plaggen 
boendergras en dopheide. Boendergras of ‘Buundergrös’ is 
de Stellingwerfse aanduiding voor gras wat in dichte pollen 
groeit, buntgras of pijpestrootje dus.330 Het belangrijkste 
gewas op de bemeste akkers was rogge. Bouwer vermeldt 
voorts dat wisselbouw met eikenhakhout en ook het braak 
laten liggen van een akker vaak toegepaste methoden 
waren in de Stellingwerfse bedrijfsvoering. Naast rogge 
verbouwde men ook boekweit en op mindere schaal tarwe 
en gerst.331

Bouwer zag het cultuurlandschap als basis waarop het 
agrarische bedrijf was geënt. Het cultuurland was weer 
afgestemd op zogenaamde ecotopen. Dit zijn de kleinste 
onderdelen van een natuurlandschap en waren in gebruik 
als hooiland, bouwland, weiland etc. In de Stellingwerven 
onderscheidde Bouwer dekzandruggen, lage oevergordels 
langs het beekdal en de overgangszone tussen beide. Vol-
gens Bouwer werd de agrarische bedrijfsvoering groten-
deels bepaald door het aanbod en de onderlinge verhou-
ding tussen deze ecotopen. Hij zag dit als een regionaal 
patroon. Mede door het regionale perspectief van deze 

hoeve lag. Na het bouwland volgde het hooggelegen hei-
develd ofwel de meente. Richting de rivier lagen soms de 
meenteweide of meenschar, dit waren de gemeenschap-
pelijk gebruikte graslanden van zeer geringe kwaliteit. De 
grenzen tussen de hoeven waren op het heideveld niet 
zichtbaar tenzij men een eigen kamp had aan gemaakt. 
De grens tussen het heideveld (meente) en de weilanden 
(meenschar/-weide) werd gevormd door dwarssloten of 
hekken (schuthek en schutheksloot). Het rundvee kon hier-
door niet over de heide uitzwermen en de schapen werden 
van het weiland of ‘greydevelt’ geweerd. Op de overgang 
van de wei- naar de hooilanden lag de maadsloot. Op de 
hoger gelegen delen werd deze scheiding ook wel ge-
vormd door afsluithekken of koehekken. Vaak waren deze 

Afb. 70. Enkele hoeven in het West-Stellingwerfse dorp Sonnega. De 
afbeelding toont een dwarsdoorsnede vanaf de Linde (zuiden) naar 
het noorden tot de Scheene. 
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de opstrekken onderscheidde Elerie achtereenvolgens: 
buitendijks land, binnendijks land, bouwland en het veld 
(afb. 71) . 

In eerste instantie bestond het buitendijkse land vooral uit 
hooiland en voor een klein gedeelte uit haverlandcultuur 
waarbij tijdelijk haver werd geteeld als vorm van grasland-
verbetering. Door ingrepen in het watersysteem werd de 
Koekanger Aa afgesneden van de Oude Aa. Het dynamische 
beekdalsysteem verdween, waardoor verdroging optrad 
en het mesotrofe veendek geleidelijk aan verdroogde. 
Hierbij kwam dat de overstromingen en de slibafzettingen 
stopten, waardoor de groenlanden in kwaliteit afnamen. 
Al in de 16e eeuw werd men gedwongen elders hooilan-
den aan te kopen. De buitendijkse landen verschraalden en 
uiteindelijk ontstonden natte veldpodzolen met heischrale 
begroeiing. Kampen op deze gronden werden gebruikt als 
extensieve weide voor schapen en jongvee. De buiten-
dijkse landen liepen tot aan de dwarsdijk die behalve een 
waterkerende functie ook een functie had als doorgaande 
verbindingsroute. Na de dwarsdijk begon het binnendijkse 
land, dat doorliep tot aan het bouwland. Het binnendijkse 
land was gelegen op een laag van mesotroof, nat broek-
veen waarvan de dikte onbekend is. Ook de binnendijkse 
landen degradeerden na verloop van tijd tot heischrale 
weidegronden. De erven waren ook in deze zone gelegen. 
Op de kampen vond een afwisseling plaats van weide met 
de haverlandencultuur. Een deel van deze kampen lag jaar-
lijks braak hetgeen opgevat kan worden als een vorm van 
meerjarige weidebraak. Om de erven zelf lagen de tuinen 
(goorns) en huiskampen voor de teelt van groente en in-
tensievere gewassen.  Het bouwland maakte onderdeel 
uit van de zogenaamde middeleeuwse bovenveencultuur. 
Het land was gelegen op een dikke laag oligotroof veen dat 
onder invloed van beakkering veraardde, oxideerde en in-
klonk. De maaivelddaling leidde tot vernatting. Deze ver-
natting ziet Elerie weerspiegeld in de zone van ‘onlanden’ 
tussen de erven en het reguliere bouwland. Deze zone be-
stond uit vergraven, met heide begroeid, woest liggend of 

studie schiet het op lokaal niveau tekort. Bovendien blijkt 
Bouwer uit te gaan van een zeer statisch en zelfvoorzie-
nend bedrijf dat tot de 19e eeuw vrijwel onveranderd is 
gebleven. 

Het 17e- tot 19e-eeuwse cultuurlandschap en de 
agrarische bedrijfsvoering in Koekange (Zuidwest-
Drenthe)

Koekange ligt op het meest zuidwestelijke uiteinde van 
het Fries-Drentse keileemplateau en is hierdoor fysisch 
goed vergelijkbaar met oostelijk Opsterland. Het gebied 
ligt ingesloten tussen de stroomdalen van de Ruinerwold-
se Aa, de Koekanger Aa en het Oude Diep/Olde Aa. Ook 
hier vormde het hoogveen de grondslag voor de kolonisa-
tie van het gebied in de 13e eeuw.332 Dit pakket is tegen-
woordig grotendeels verdwenen. Ten zuidoosten van de 
bewoningsas worden plaatselijk nog wel resten aangetrof-
fen van dit voormalige hoogveen. De moerpodzolen en 
kleine gebieden met oligotrofe veenprofielen vormen hier 
het bewijs van. Ze vormen restanten van de grootschalige 
oligrotrofe veenpakketten van weleer.333 Op basis van de 
zeer gedetailleerde grondschattingen uit de 17e eeuw kon 
Elerie voor deze periode een globale landschapsrecon-
structie opstellen. De definitieve grondschatting werd in 
1656 voor Koekange definitief vastgesteld; een herziening 
volgde rond 1750. Vooral de voorafgaande inventarisaties 
en metingen bleken van grote waarde te zijn.334 Net zoals 
in oostelijk Opsterland lagen de boerderijen in Koekange 
langs een lineaire bewoningsas en werden gekenmerkt 
door de lange opstrekkende percelen. De erven sloten niet 
allemaal op elkaar aan; soms lagen ze solitair of in clus-
ter op onregelmatige afstand. De erven die behoorden tot 
de jongere ontginningen lagen wel in een aaneengesloten 
lint. De opstrek van de erven begon niet vanuit de Koekan-
ger Aa, maar al ten zuidwesten hiervan. Hij begon vanaf 
de kerspelgrens met De Wijk en Ruinerwold en liep door 
tot de Marke van Echten en de Marke van Oldenhave. In 

Afb. 71. Gedeeltelijke dwarsdoorsnede van het landschap in Koekange. Achter de erven liggen achtereenvolgens nog de bouwlanden het 
oligotrofe veen (bron: Elerie 1998). 



118

336  Elerie 1998, 30-160.335  Elerie 1988, 52-79.

zorgde de schapenhouderij voor een stabiele mestproduc-
tie. De achteruitgang van de groenlanden had tot gevolg 
dat men in de 18e eeuw overging op hooilandhuringen. 
Om misoogsten te voorkomen werd op de akkers boek-
weitteelt afgewisseld met roggeteelt. Boekweit had een 
minder zware bemesting nodig en de teelt van het gewas 
zorgde voor een afname van het onkruid. Toch was de be-
drijfsvoering grotendeels georiënteerd op de verbouw van 
rogge. Vanuit de gehele opstrek werd middels bemesting 
nutriënten aangevoerd voor een zo hoog mogelijke rogge-
productie. Logischerwijs trad hierdoor verschraling op in 
de overige grondgebruikstypen en werd men gedwongen 
hierop te reageren.336 

Elerie gaat dus veel meer dan Bouwer uit van een dynami-
sche systeem tussen mens en milieu. Zo toont hij aan dat 
de agrarische exploitatie van het dorpsgebied uiteindelijk 
grote gevolgen heeft gehad voor de landschapsecologische 
opbouw. Na verloop van tijd moest men steeds anticipe-
ren op hierdoor ontstane veranderingen in het natuurlijke 
milieu. De agrarische bedrijfsvoering in Koekange bleek 
zich door de eeuwen heen dus wel degelijk te wijzigen. 
Daarnaast bleek evenmin sprake te zijn van een gesloten 
nutriëntensysteem. Ook konden binnen een dorpsgebied 
de grondgebruikstypen per hoeve van elkaar verschillen. 
Zelfs op microniveau bleek het grondgebruikstype sterk af-
hankelijk van het natuurlijke milieu. Voorbeelden hiervan 
zijn: het bodemtype, hoogteligging, grondwaterstand en 
kwelinvloeden. Deze dynamiek is terug te zien in de agrari-
sche bedrijfsvoering omstreeks de 17e en 18e eeuw.

5.3	Het	16e-	tot	18e-eeuwse	cultuurlandschap	van	
oostelijk	Opsterland

Inleiding

Spahr van der Hoek deed in 1961 onderzoek naar de sa-
menstelling van de hoeven in de 16e, 17e en 18e eeuw. Hij 
deed dit op basis van de proclamatieboeken, de floreen-
registers, het Beneficiaalboek, een aantal processtukken 
en toponymische archieven. Door middel van een schets 
gaf hij een schematische voorstelling van de landschaps-
opbouw in Opsterland (afb. 72). Ter verduidelijking geeft 
hij aan dat van ‘boven naar beneden’ de meeste hoeven 
opeenvolgend beschikken over: (1) veen; (2) een aantal 
kampen bouwland voor en achter het erf van de boerderij; 
(3) heide; en (4) een stuk slecht weiland (fenne) en een 

drassig bouwland. Door de degeneratie van het land zou dit 
tussenliggende gedeelte een meer extensieve bestemming 
hebben gekregen en werd men gedwongen in het achter-
liggende veen nieuwe bouwlanden aan te maken. Achter 
deze zone liggen dan ook de reguliere bouwlanden, waar 
vooral rogge op werd verbouwd (zowel zomer- als winter-
rogge). Helemaal achterin de opstrek lag het veld. Oor-
spronkelijk ging het hier om een dik oligotroof veenpakket 
dat vooral gekenmerkt werd door de begroeiing met heide. 
De exploitatievormen waren turfwinning, beweiding, het 
steken van plaggen en de boekweitbrandcultuur.335 

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van stroomlanden 
en weidegronden hield men een vrouwelijke rundveesta-
pel aan. De venige heidevelden in het achterland en de 
heischrale groenlanden boden de mogelijkheid tot het 
houden van schapen. In combinatie met de rundveestapel 

Afb. 72. Schetmatische weergave van de hoeven langs het Konings-
diep voor verschillende Opsterlandse dorpen. Vanaf het Koningsdiep 
liggen achtereenvolgends marschen - fennen - heide - bouwland - 
leyen en het veen (bron: Spahr van der Hoek 1961). 
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loopt tot in de dwarssloot achter de fennen. Opmerkelijk 
is dat alleen aan de westkant van deze swette een dijk is 
ingetekend. Tevens was de swette niet in een doorgaande 
rechte lijn gegraven; mogelijk hield men rekening met het 
plaatselijke reliëf.340 Ook komt de functie van als grens-
scheiding niet duidelijk naar voren. De sloot kruist name-
lijk verschillende eigendommen en loopt niet in een rechte 
lijn. Heeft het hier niet alleen de functie van waterlossing 
en niet van grensscheiding? Tussen de binnenweg en de 
zuidelijk gelegen buitenweg vinden we de bouwlanden die 
afgewisseld worden met heideveld. Net ten noorden van 
de binnenweg lagen drie erven. Op de erven staan een 
huis, een schuur en een schapenhok ingetekend. Daarom-
heen zijn bomen weergegeven. Waarschijnlijk is dit het 
‘holt’ dat op en rondom het erf stond. Tussen de huizen 
en de buitenweg lagen nog enkele bouwkampen. Bij één 
van die kampen kamp staat opgetekend ‘bebouwde camp 
landt en somtijds beweijt’. Achter het erf ligt bouwland, dit 
gaat vervolgens over in heideveld. Na het heideveld wordt 
veen aangegeven; hierachter ligt de vaart die van Drachten 
naar Bakkeveen liep. De kaart is niet op schaal getekend en 
vervaardigd zonder te meten. Hoewel historische kaarten 
slechts een momentopname weergeven en ook selectieve 
informatie geven, krijgen we toch een globaal beeld van 
het 18e-eeuwse landschap van oostelijk Ureterp. Kijken 
we naar de Topografische Militaire Kaart uit 1850 dan zijn 
nog maar weinig verschillen waar te nemen. De historische 
kaart van omstreeks 1927 toont deze wel. Het heideveld is 
vrijwel geheel ontgonnen, nieuwe wegen zijn aangelegd, 
het bouwland ligt tot vlakbij het beekdal en vele doorgaan-
de kavels zijn in de breedte opgesplitst in kleinere stukken 
grond.  

Voor Wijnjeterp zijn enkele historische kaarten bekend 
uit het westelijk deel ter hoogte van Sparjebird. Ook hier 
kunnen we aan de hand van enkele 18e-eeuwse kaarten 
een globale dwarsdoorsnede van het landschap maken. 
Beginnend aan de zijde van het Koningsdiep bij de Poost-
brug komen we eerst de Wijnjeterper marschen tegen 
(afb. 74).341 Ook deze zijn verdeeld door sloten en afgeslo-
ten middels een dwarssloot. Een kamp in dit deel van de 
marschen draagt de naam ‘Galle Camp’.342 Achter de mar-
schen ligt een gebied dat aangeduid wordt met marschen, 
finne of schar. Het gebied is niet onderverdeeld, maar aan 
de oostkant wel afgesloten door een dwarssloot. Hierna 
begint het heideveld of de schar waarin direct na de dwars-
sloot nog een kamp in is gelegen. Verder komen we in dit 
heideveld als eerste de ‘Rijdweg naar Duerswoud’ tegen, 

stuk matig hooiland als onderdeel van de strook marschen. 
De meest onbepaalde aanduiding waren de leyen. Hieron-
der verstaat Spahr van der Hoek een in vergelijking met 
de omgeving laag gelegen stuk land, soms met een meer 
toegespitste betekenis van hooiland of van al dan niet ver-
graven plaatselijk veen. Daarnaast gaf hij aan dat boeren 
doorgaans ook buiten de eigenlijke opstrek hooiland beza-
ten. Onder andere de oostelijk gelegen dorpen als Ureterp, 
Siegerswoude, Duurswoude, Wijnjeterp, Hemrik en Lip-
penhuizen hadden bezit in de laaggelegen hooilanden ten 
westen van Beets en Terwispel.337 

Het landschap op basis van contemporaine                           
historische kaarten

Hoewel we ons met name richtten op het 17e-eeuwse land-
schap in Wijnjeterp is in het archief ook gezocht naar histo-
rische kaarten van de overige dorpen in het studiegebied. 
Hierbij kwamen we twee zeer interessante kaarten tegen 
uit 1741, respectievelijk 1743, die betrekking hebben op 
de drie oostelijk gelegen plaatsen in het dorpsgebied van 
Ureterp. De kaarten zijn opgemaakt vanwege een discus-
sie over de rechten op de maden en de fennen. De twee 
meest oostelijk gelegen plaatsen op het kaartbeeld zouden 
meer land in hun bezit hebben dan hun oorspronkelijke 
hoevebreedte hen deed toekomen (afb. 73.).338 Blijkbaar 
waren de rechten op de hooilanden dus gekoppeld aan de 
hoevebreedte. Vanaf het Koningsdiep komen we als eerste 
de hooilanden (marschen) tegen. Het is duidelijk te zien 
dat de verschillende plaatsen hun hooilanden hadden be-
grensd door middel van sloten. Achter de hooilanden liep 
een dwarssloot. Mogelijk diende deze als veescheiding. In 
deze dwarssloot zijn verschillende dammen ingetekend die 
toegang gaven tot het hooiland. Een klein stukje van het 
hooiland is met ‘bos en heyde mee bewassen’. Ten noorden 
van de dwarssloot begonnen de fennen. De fennen zijn ‘af-
geschut’ van het achterliggende heideveld door middel 
van een sloot. Verder wordt genoemd ‘een swet groppen 
aen elcke syde om de fenne te bevredigen’. Met bevredigen 
bedoelde men ‘begrenzen, afperken of omheinen’, in dit 
geval dus met een sloot.339 Een swetgroppe is een grens-
sloot of grensgreppel. Achter de dwarssloot langs fennen 
begon een lange strook met heideveld die doorliep tot aan 
de buitenweg. De auteur van de kaart geeft aan dat op het 
heideveld geen tekens van scheiding te zien zijn tussen de 
verschillende opstrekken. Vanaf de binnenweg liep over 
het heideveld een ‘swette of waeterlossinge ’ die door-
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gebruik te maken van de vele proclamaties die betrekking 
hebben op het dorpsgebied van Wijnjeterp. Door gebruik 
te maken van talloze proclamaties uit de periode 1609 tot 
en met 1687 wordt getracht specifieke informatie aan het 
reeds geschetste landschapsbeeld toe te voegen (afb. 75). 
Vanuit de stemkohieren is bekend dat Wijnjeterp 44 stem-
hebbende plaatsen kende (afb. 76). De stemkohieren van 
1640, 1698, 1708 vormen vaste punten doordat zowel de 
eigenaren als de gebruikers van het desbetreffende land 
hierin zijn vastgelegd. Een ander vast punt vormt het flo-
reenkohier uit 1700 waarin ook de eigenaren en gebrui-
kers zijn vermeld. In de proclamaties worden de koper, 
de verkoper, de naastliggers en het te verkopen goed 
omschreven. De naastliggers zijn de aangrenzende eige-
naren ten westen en oosten. Omdat het vaak om opstrek-
kende kavels gaat worden ten noorden en ten zuiden in 
de meeste gevallen het Koningsdiep en de veenscheiding 
opgegeven. Daarnaast wordt de prijs genoemd en soms 
de grootte van het te verkopen goed. Door de eigenaars 
en de naastliggers te vergelijken met de vaste punten uit 
de stem- en floreenkohieren is de proclamatie te plaatsen 
in een van de 44 stemhebbende zaten. Deze bewerking is 
uitgevoerd voor de eerste vier perioden met proclamaties. 
Al snel bleek dat in de stem- en floreenkohieren een beeld 
naar voren komt dat niet overeenkomt met de 17e-eeuwse 
werkelijkheid. Vanuit de stem- en floreenkohieren gezien 
lijkt het alsof het bezit van een bepaalde zate slechts in 
handen is van één eigenaar of hoogstens drie eigenaren. 
Uit de proclamaties blijkt echter al snel dat dit bezit veel 
dynamischer is geweest. Zo kon een opstrekkende zate wel 
tien verschillende eigenaren hebben. In dit opzicht is het 
dan ook niet verrassend dat de namen uit de proclamaties 
niet altijd gekoppeld konden worden aan de vaste punten 
uit de stem- en floreenkohieren. Het plaatsen van deze 
proclamaties bleek een zeer tijdrovende klus. Daarom is 
uiteindelijk slechts één opstrekkende zate uitgekozen voor 
de bezitsreconstructie. Aan de hand van deze zate wordt 
getracht een betrouwbare 17e-eeuwse landschapsrecon-
tructie te vervaardigen. De keuze voor deze zate berust op 
het feit dat deze een volledige opstrek bezat en ook op het 
gegeven dat van deze zate vele proclamaties beschikbaar 
zijn. Uiteindelijk is dit beeld aangevuld door gebruik te 
maken van de talloze andere proclamaties die betrekking 
hebben op het dorpsgebied van Wijnjeterp. Aan de hand 
van deze gegevens is een dwarsdoorsnede gemaakt van 
een willekeurige zate die model staat voor de 17e-eeuwse 
landschapsindeling in Wijnjeterp. De verschillende grond-
gebruikstypen worden vervolgens afzonderlijk toegelicht 

beter bekend als de Hooiweg. Hierna volgt een veentje met 
de naam ‘Galle Gat’. Galle verwijst waarschijnlijk naar de 
schapenziekte leverbot- of galziekte. Leverbot wordt ver-
oorzaakt door een platte wormsoort en een slakje dat leeft 
op drassige gronden. Op de hoger gelegen gronden kwam 
de ziekte veel minder voor.343 Zowel het Galle Gat als de hier-
boven genoemde Galle Camp liggen inderdaad op drassige 
grond. Het heideveld grenst zuidwaarts aan de ‘Butenweg, 
Hooijweg of Leiweg’. Opmerkelijk genoeg wordt dus ook de 
Buitenweg op deze kaart als Hooiweg, maar ook als Leiweg 
betiteld. Net zoals in Ureterp loopt ook hier vanaf de Bui-
tenweg een ‘swette’ of ‘waterlossinge’ over het heideveld 
richting het Koningsdiep. Ook hier is de functie van grens-
scheiding niet overduidelijk. Gezien de gestippelde lijnen 
zijn ook hier de grenzen tussen de afzonderlijke plaatsen 
niet aangegeven op het heideveld. Achter de Buitenweg 
ligt een gebied met bouwland en heideveld dat mogelijk in 
kampen was gelegen. Hierna volgen de twee erven met de 
boerderijen van Groot en Klein Sparjebird. De erfbeplanting 
is duidelijk aanwezig en op een kaart wordt zelfs melding 
gemaakt van een ‘Laene’ naar de boerderij toe.344 Achter 
de erven liggen nog enkele bouwlanden, afgesloten door 
de  ‘Lijkweg of Heerenweg’. In beide gevallen wordt geen 
melding gemaakt van de beter bekende Binnenweg. Na de 
Lijkweg volgt nog het eerste (of laatste) erf van Wijnjeterp 
dat in de breedte is afgescheiden van Groot Sparjebird 
door een ‘Open Veld’ dat is ingetekend als heide. Het erf 
is klaarblijkelijk verder doorgeschoven en had zowel voor 
als achter de boerderij bouwland liggen. Ten zuiden van 
de Lijkweg volgt de leidijk of de ‘Veens Kant’. Vooralsnog is 
onduidelijk hoe we dit gebied in deze tijd moeten bezien: 
lag hier nog een dik veenpakket waarop de bouwlanden 
waren gelegen of praten we over een veel dunnere rest-
veenlaag? Op de kaart is te zien dat de vaart die later door 
zal worden gegraven richting Donkerbroek in dit gebied in 
1769 zijn eindpunt heeft. Enkele dwarswijken zijn door de 
leidijk heen gegraven om zo het veenpakket tussen de lei-
dijk en de achterliggende veenscheiding tussen Opsterland 
en Schoterland te kunnen vervenen. 

Een landschapsreconstructie op basis van proclamaties
De historische kaarten hebben ons prachtige dwarsdoor-
sneden opgeleverd van het 18e-eeuwse landschap in ooste-
lijk Opsterland. Het zijn echter statische beelden: ze bieden 
een ruimtelijke momentopname en geven weinig inzicht in 
het precieze agrarische gebruik van de genoemde gronden 
. Vandaar dat we dit beeld trachten aan te scherpen door 

Afb. 73. Links: kaart van de drie oostelijke plaatsen van Ureterp. Van boven naar beneden worden achtereenvolgens afgebeeld: veen, heide-
veld, bouwlanden, het erf, Binnenweg, bouwlanden, heideveld, Buitenweg, heideveld, fennen, dwarssloot, hooilanden en uiteindelijk het 
Koningsdiep. Bron: kaartcollectie Tresoar, nr. 10.682 (Focke Eijles, 1741).
Afb. 74. Rechts: enkele opstrekkende kavels waaronder die van Klein- en Groot Sparjebird. Links het Koningsdiep, vervolgens: de marschen, 
fennen, Rijdweg na Duurswoud, schar of heideveld, Buitenweg of Hooiweg, bouwland, erf, bouwland, Heerenweg, de vaart, leidijk en uitein-
delijk het hoogveen. Bron: kaartcollectie Tresoar, nr. 10.67 (R. Sybesz, 1769) 
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derhoud van een weg, leidijk of een bepaalde sloot bij de 
verkoop klaarblijkelijk over. Drie jaar later koopt Johannes 
Eyts een dagmad hooiland in de marschen van dezelfde 
opstrekkende kavel die overeenkomt met zate nummer 6. 
Het gaat om een begraven kamp, dit betekent dat het per-
ceel was omsloot en daarmee afgescheiden van het om-
ringende land.349 De kamp droeg de naam ‘Voorkamp’ en 

De zate van Hanne Fockes

In het jaar 1634 laat Hanne Fockes weten dat hij denkt te 
verkopen een deel van een zate in het oosteinde van Wijn-
jeterp. Het gaat om de huizinge, schuur, bomen en planta-
ge. Met plantage wordt waarschijnlijk het jonge stekgoed 
bedoeld dat net is aangeplant.345 Het bezit loopt vanaf de 
veenscheiding tot in het Koningsdiep (afb. 76). Ten oosten 
wordt het goed begrensd door de proclamant Hanne 
Fockes (zate nummer 5) en ten westen door Hessel Lensis 
(zate nummer 7). Daarnaast horen bij dit goed nog vier 
mad maden die zijn gelegen in het lage midden. Een ‘mad’ 
is een oppervlaktemaat die de hoeveelheid hooiland aan 
aangeeft die men in een dag kon maaien.346 Voor Beetster-
zwaag, Lippenhuizen en Ureterp wordt 0,58 ha opgege-
ven.347 Alles werd verkocht met wegs- en diepslasten.348 Uit 
de vele verkopingen blijkt dat bijna elke zate in Wijnjeterp 
over land beschikte in de hooilanden ten westen van Beets 
en Terwispel. Uit andere proclamaties blijkt dat in Wijnje-
terp ook lasten voor het onderhoud van weg en diep, als 
ook van de leidijk voorkomen. Men nam de plicht tot on-

Afb. 75. Het aantal proclamaties waarin het toponiem Wijnjeterp in 
voorkomt. In sommige gevallen gaat het dus ook om Wijnjeterpers 
die grondbezit hebben in overige delen van Opsterland.

Afb. 76. De 44 stemhebbende zaten in Wijnjeterp. Om de afbeelding overzichtelijk te houden is het bezit van de zaten doorzichtig weerge-
geven. Stemkohier nummer 6 is met rood aangegeven. Opmerkelijk is dat waar de vaart afbuigt richting Donkerbroek het bezit doorloopt 
tot de grensscheiding met de gemeente Schoterland. De overige zaten hebben hun bezit dus verkocht ten behoeven van de veenexploitatie 
(bron: Topografische kaart 2003 & digitale stemkohieren HISGIS).

Jaartal Aantal	pro-
clamaties

Jaartal Aantal	pro-
clamaties

1609 – 1614 13 1659 – 1661 45

1634 – 1640 45 1662 – 1667 32

1640 – 1644 71 1667 – 1672 45

1644 – 1649 45 1672 – 1680 23

1653 – 1656 41 1680 – 1687 37

1656 – 1659 37 Totaal 434
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werd mandelig gebruikt met Hanne Fockes. Zuidwaarts van 
de kamp lagen de ‘Koefennen’ en noordwaarts ‘Jan Jans-
sens kamp’. Vanaf de kamp had Johannes Eyts een vrije 
‘menninge’ tot op de hooiweg.350 Om het land te bereiken 
mocht hij dus over het land van iemand heenrijden (recht 
van overpad). 

Twee jaar later blijkt Hanne Fockes overleden. Zijn zoon 
Aeble (Eeble) Hannes verkocht alles dat hem is aangeërfd. 
Het gaat om 1/9 deel van verkopers eigendom van gron-
den dat ligt tussen de ‘Marschsloot’ en de veenscheiding, 
exempt de bomen en plantage hierop staande. Helaas 
wordt niet duidelijk omschreven waar dit goed binnen 
stemkohier nr. 6 is gelegen. In 1640 werd een groot deel 
van stemkohier nummer 6 opnieuw verhandeld. Het ging 
om een goed dat zuidwaarts grensde aan de bouwakkers, 
met de gerechtigde oostelijke helft van de fennen en de 
halve Voorkamp die mandelig (gemeenschappelijk eigen-
dom) was met Johannes Eyts. Verder hoorde bij het goed 
de oosterse bouwakker die gelegen is tussen het hornleger 
en de dwarssloot ten zuiden, de weg ten oosten en Aijse 
Sijerts ten westen. Een hornleger is de huisstede en het 
erf, hieraan was vaak het stemrecht verbonden.351 De ove-
rige gronden waren gelegen tussen het Koningsdiep en 
de veenscheiding.352 Een jaar later werd een stuk grasland 
verhandeld door alweer andere eigenaren. Het ging om 
het grasland dat ligt tussen de Lijkweg ten zuiden en de 
Heereweg (eerder Hooiweg genoemd) ten noorden.353 In 
ditzelfde jaar kocht Johannes Eyts een mad marschen ten 
noorden van Jan Janssens Kamp. De begraven kamp wordt 
mandelig gebruikt met Eeble Hannes de zoon van Hanne 
Fockes.354 Hieruit blijkt dat het kamp zelf ongescheiden is; 
het is dus niet onderverdeeld door sloten. 

Alleen al uit de bovenstaande proclamaties blijkt het 
grondbezit in de 17e eeuw zeer dynamisch was. Vooral 
kleine percelen grasland (marschen) werden vaak afzon-
derlijk verkocht. De talloze verschillende eigenaars in com-
binatie met soms zeer beknopte beschrijvingen van het te 
verkopen goed bemoeilijkt een nauwkeurige reconstructie 
van het landschap. Hierbij komen nog allerlei andere facto-
ren die een reconstructie compliceren. Zo lijkt het erop dat 
het bezit binnen zate nr. 6 in sommige gevallen in de lengte 
in tweeën gedeeld is (Voorkamp en bij het akkercomplex). 
Indien men naastliggers opgeeft, kan dit dus ook betrek-
king hebben op een naastenligger in dezelfde zate. Verder 
bleek dat Hanne Fockes ook nog land bezat in zate nr. 5. Al 
met al blijft het onduidelijk welk bezit Hanne Fockes pre-

Afb. 77. Uit de afbeelding blijkt dat de voormalige zate van Hanne 
Fockes niet slechts uit één eigenaar bestaat. De zate is opgesplitst 
in vele kleine landerijen. Daarnaast blijkt dat in een tijdsbestek van 
slechts zeven jaar verschillende eigenaren elkaar in een hoog tempo 
opvolgden (Bron: digitale kadasterkaart 1832, digitaal stemkohier 
Fryske Akademy). 

Johannes Eijts, 1641 proc. 126a 
Gekocht van: Aeble Hannes

Jan Janssens Kamp
Genoemd in proc. 291 (1637) & 126a (1641)

Voorkamp
Opeenvolgende	eigenaren	rechterdeel:
Hanne Fockes (1637, proc. 291)
Folkert Hannes & Aysse Hannes 
(1640/1641, proc. 10)
Tako Sytties & Griet Meijnerts dr. e.l. 
(1640/1641, proc. 10)

Opeenvolgende	eigenaren	linkerdeel:
Folkert Roelofs (voor 1637, proc. 291)
Johannes Eijts (vanaf 1637, proc. 291)

Opeenvolgende	eigenaren	over	een	onbekend	deel	van	de	zate:
Hanne Fockes & Aeltien Wisse (1634, proc. 50)
Aeble Hannes (een deel van de zate geërfd van Hanne Fockes (1639/40, 
proc. 484a en 10)
Folckert en Aysse Hannes zoon, Lieppe Sytties met Auck Aebles, Im Sijbe dr. 
en Syts Hanne dr., 1/9 deel van de zate (1639 proc. 484a)
Tako Sijtties & Griet Meijnerts, gehele stelle en hornleger (1640, proc. 10)
Roeloff Lyckles & Frouck Jans, stuk grasland (1641, proc. 71a)
Aijsse Sierts & Petertien Thonis, deel van de zate en hornleger (1642, proc. 
165a)

Linkerdeel van de bouwakker:
Aijsse Sierts (1640/1641, proc. 10)

Rechterdeel	van	de	bouwakker:
Tako Sijtties & Griet Meijnerts dr. e.l. 
(1640/1641, proc. 10)
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in deze strook. Doordat de fennen op de dekzandruggen 
langs het Koningsdiep zijn gelegen, bestonden ze waar-
schijnlijk uit een schrale vegetatie van voornamelijk heide. 
De fennen liepen gedeeltelijk door over de Hooiweg. De 
zone tussen de Hooiweg en de Heereweg werd ook vaak 
‘schapeveld’ genoemd. Het zou voornamelijk bestaan uit 
‘heyd en graslanden’. Zuidwaarts grensde de zone aan de 
eerder genoemde Heereweg. Doordat deze ook wel wordt 
aangeduid als ‘Leijeweg’ of soms als ‘hooiweg’ is het lastig 
de proclamaties in het landschap te plaatsen. Ten zuiden 
van de Heereweg ligt een zone die wordt aangeduid als de 
‘leyen’. De leyen zouden in vergelijking met de omgeving 
lager zijn gelegen.357 Van der Molen geeft aan dat het ook 
kan gaan om gebied waar het (hoog)veen van is afgegra-
ven (afb. 79). Hiervoor geeft hij overtuigende bewijzen: 
‘… vijftien roeden in de Leijen voor de hooge veens cante, 
suijdwaerts tot in de Veenscheijdinge..’, ‘… leyen ofte ver-
dolven feen…’, ‘…acht roeden toegemaeckte Leyen...’ en ‘…
een stuck toegemaackte Leijen met rogge besaijt…’.358 Het 
lijkt erop dat gebieden waar (hoog)veen was veraard, ge-
oxideerd, ingeklonken of ten dele was afgegraven, werden 
aangeduid als leyen. Het is dus vergelijkbaar met de dal-
gronden die overbleven na het afgraven van het veen in de 
huidige veenkoloniën. In vergelijking met het voormalige 
hoogveen zijn deze gebieden dan inderdaad lager gelegen. 
Later zullen we zien dat het toponiem vooral van toepas-
sing is op het gebied dat net voor de leidijk is gelegen. 
Het toponiem leyen en leiweg (Heereweg) in deze zone is 
mogelijk een verwijzing naar het hoogveenpakket dat hier 
vroeger heeft gelegen. Ook tegenwoordig nog is deze zone 
in vergelijking met de omgeving vrij laag gelegen. Helaas 
was het niet mogelijk deze zone nauwkeurig te reconstrue-
ren. Zij bestond uit grasland en ondanks de lage ligging ook 
ten dele uit akkers. 

Zuidwaarts van de leyen lag een dwarssloot. Vanaf de 
dwarssloot tot aan de Lijkweg vinden we een zone die vaak 
werd aangeduid met de naam ‘bouwakkers’. De bouwak-
kers waren waarschijnlijk onderverdeeld in verschillende 
langgerekte ‘akkers’, een term die kan worden gezien als 
oppervlaktemaat. Ook worden ze aangeduid met termen 
als ‘de westerse-, de oosterse- of de middelste akker bouw-
land’. In deze zone zijn ook enkele kampen gelegen. Het 
ligt voor de hand dat deze kampen, net zoals in Koekan-
ge, afwisselend werden gebruikt als grasland en akker-
land. Men had in deze zone ook enkele tuinen liggen die 
hoogstwaarschijnlijk gebruikt werden voor het verbouwen 
van groente.359 Een andere mogelijkheid is dat men juist 

cies heeft gehad in zate nummer 5 en 6. Bepaalde delen 
van deze zate zijn in de bovenstaande periode niet verhan-
deld, waardoor ze onbenoemd blijven in de proclamaties. 
De begrenzing van deze stukken blijft hierdoor onduidelijk. 
Op basis van de bekende proclamaties uit zate nummer 5, 
6 en 7 is een dwarsdoorsnede gemaakt van de zate-inde-
ling nr. 6 in de 17e eeuw (afb. 77). 

Modelmatige dwarsdoorsnede 
Uit de vele proclamaties van het dorpsgebied van Wijn-
jeterp blijkt dat vooral veel verkopingen plaatsvonden 
binnen de bouwlanden en de marschen.355 Een logisch 
gevolg hiervan is dat vooral deze gebieden nauwkeu-
rig beschreven kunnen worden. De verkopingen van een 
enkele ‘mad’ marschen of een ‘akker’ bouwland leveren 
de meeste informatie op. De naastliggers werden dan zeer 
nauwkeurig beschreven. Om deze redenen beschikken 
we over zeer weinig informatie over het gebied tussen de 
marschen en de eerste bouwlanden ten zuiden hiervan. 
De proclamaties zijn bovendien door de jaren heen door 
verschillende mensen opgetekend. Hierdoor verschilt de 
informatiewaarde loop der jaren ook enigszins. De zate 
van Hanne Fockes leverde niet genoeg informatie op om 
hier een modelmatige dwarsdoorsnede op te baseren. 
Vandaar dat een dergelijke reconstructie is gebaseerd op 
alle proclamaties die bekend zijn uit het dorpsgebied van 
Wijnjeterp. Van twee verschillende opstrekkende zaten is 
het 17e-eeuwse landschap zo nauwkeurig mogelijk gere-
construeerd (afb. 78). De marschen zijn grotendeels al be-
schreven. Vaak sprak men van een x aantal ‘mad’ maden. 
Een deel van de marschen was in kampen verdeeld en in 
sommige gevallen sprak men van een begraven kamp. Niet 
altijd blijken de maden door sloten gescheiden te zijn. Zelfs 
in de 19e-eeuw zijn niet alle maden duidelijk afgebakend 
door grensscheidingen. 

Men gebruikte soms een ‘zwadebalk’ als scheiding: een 
strook gras die minder kort gemaaid is dan het overige 
deel.356 Vanaf het Koningsdiep gerekend hadden de mar-
schen een gemiddelde lengte van 500 m. De lengte hing 
sterk samen met het natuurlijke reliëf. In de lager gelegen 
delen was de strook met marschen namelijk langer dan 
in de hoger gelegen delen. Na de marschsloot vinden we 
een overgangszone waarin hooikampen en ‘weydlanden’ 
zijn gelegen. Deze werden begrensd door de ‘fensloot,’ 
ook wel ‘hooikampsloot’ genoemd.  Hierna volgde een 
zone met fennen. Af en toe sprak men van een heidekamp 
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deze kampen gebruikte voor bijzondere akkerbouw en 
tuinbouwgewassen die niet binnen de reguliere vruchtwis-
seling pasten. Bijvooreeld de verbouw van haver, bonen, 
vlas, hennep, hop en boekweit.360 Zowel het gebied van de 
voormalige ‘leyen’ als dat van de ‘bouwakkers’ wordt op de 
bodemkaart weergegeven als laarpodzolgrond. Beide ge-
bieden zijn laag gelegen en in hoofdstuk 1 is gebleken dat 
in ieder geval in de zone die samenvalt met de bouwakkers 
een restveenlaagje onder het cultuurdek is gelegen. In de 
boringen die overeenkwamen met de zone van de leyen 
ontbrak deze restveenlaag. Heeft men op de bouwakkers 
plaggenbemesting toegepast toen de veenlaag hier nog 
niet geheel was geoxideerd? En valt bodemkundig gezien 
een verschil waar te nemen tussen de leyen en de bouwak-
kers? De restveenlaag toont aan dat men in eerste instan-
tie nog met een veenlaag te maken heeft gehad. De vraag 
is vanaf wanneer het cultuurdek is opgeworpen. Mogelijk 
is de zone van de leyen pas veel later omgezet in akkerland 
waardoor het toponiem tot in de 17e-eeuw op dit gebied 
van toepassing bleef. Hoewel de hoogveenrestanten in 
Koekange veel duidelijker zijn, is de situatie hier vergelijk-
baar.361 Ook hier is min of meer sprake van een bovenveen-
cultuur. 

Dit blijkt helemaal wanneer we de landschappelijke zone-
ring volgen richting het zuiden. De zone met bouwakkers 
wordt begrensd door de lijkweg. Zuidwaarts van deze weg 
liggen de zaten met de bijbehorende erven. Vaak worden 
deze in de proclamaties aangeduid als hornleger. Het erf 
zelf werd soms specifiek aangeduid als ‘hieminge’, een 
woord dat synoniem is met het Middelnederlandse woord 
heem ‘huis, erf of woonplaats’. Op het erf vinden we onder 
andere: huis, schuur, schapenhokken, bomen, plantage 
(jong plantgoed) en vruchtbomen. Vaak is op het erf ook 
‘holt’ aangeplant, meestal eikenbomen. Soms wordt dui-
delijk dat het erf slechts een deel van de doorgaande zate 
inneemt. Op het naastgelegen land vinden we dan bijvoor-
beeld het holt, de appelhof, tuinen of een akker. Deze zone 
werd begrensd door een hiemsloot. Ten zuiden hiervan 
vinden we de bouwlanden. Ook deze waren weer onder-
verdeeld in langgerekte akkers. Deze zone ligt tegenwoor-
dig gemiddeld genomen een meter hoger dan die tussen 
de Lijkweg en de Heereweg (4,20 NAP tegenover 3,20 

Afb. 78. De afbeelding geeft een modelmatige dwarsdoorsnede 
weer van twee willekeurige opstrekkende zaten in Wijnjeterp. 
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en waar men vervolgens veenbouw op pleegt. De zone 
was wat betreft hoogteligging en bodemtype vergelijkbaar 
met de voorgaande zone en werd afgesloten door een 
‘leysloot of dwarssloot’, die weer grensde aan de ‘leidijk’. 
Het eerste lid ‘lei’ heeft in deze waarschijnlijk de betekenis 
van ‘leiden’, dus eigenlijk het water daarheen leiden waar 
men het wil hebben.365 Achter deze leidijk lag het hoog-
veen. Door het telen van de veenboekweit en het steken 
van turf in de voorgaande zone daalde het maaiveld op den 
duur en waren de boeren daarom genoodzaakt om regel-
matig stukken onontgonnen veen in gebruik te nemen die 
direct ten zuiden van het ontgonnen gebied lag. Een gevolg 
hiervan was dat zowel de veenskant als ook de leidijk re-
gelmatig zuidwaarts werden opgeschoven. Zo wordt in de 
bronnen gesproken van de ‘olde leidijk’ of de ‘nieuwe lei-
dijk’. Op historische kaarten is te zien dat de veenkant en 
de leidijken niet in rechte lijnen liggen, omdat personen of 
groepen niet in hetzelfde tempo de nieuwe veengronden 
aansneden (afb. 60). Uit de proclamaties blijkt namelijk 
dat men voor eigen gebruik soms een x aantal ‘dagwerken’ 
turf mocht  winnen uit het hoogveen. Wat we ons moeten 
voorstellen bij een leidijk is niet duidelijk. Van der Molen 
denkt dat het ging om lage, platte dijkjes die mogelijk op 
het veen waren gelegen.366 De waterkerende functie zou 
dan echter gering zijn. In hoofdstuk 1 is op basis van een 
historische kaart dat de laag met oligotroof veen plaatselijk 
zelfs nog drie meter dik was. Hiervan uitgaande dan zullen 
de leyen ook nog wel bestaan uit een dik pakket veen. Het 
verval tussen het bouwland, de leyen en het oligotrofe 
veenpakket was anders wel heel groot. Mogelijk hebben 
de leidijken dan op dit pakket restveen gelegen en tegen 
het nog onontgonnen oligotrofe veen aan. De waterke-
rende functie lijkt dan veel groter en tevens hield men het 
water in het hoogveen. Hoewel men mogelijk hinder on-
dervond van het afstromende, zure veenwater heeft het 
hoogveen toch een gebruikswaarde gehad - in eerste in-
stantie voor het aanmaken van nieuw bouwland en de win-
ning van turf; later voor de veenboekweit en in de periode 
hierna voor de commerciële verveningen. Zou de functie 
van de leidijken in het oostelijke deel van Opsterland niet 
tweeledig zijn geweest? Aan de ene het keren van het zure 
veenwater en aan de andere kant het vasthouden van het 
water in het nog niet ontgonnen veen, zodat het veen niet 
te snel zou oxideren en inklinken, waardoor de gebruiks-
waarde ook voor de verdere toekomst gewaarborgd bleef. 

NAP). De meest voorkomende bodemtypen zijn laarpod-
zolgronden en moerige podzolgronden. Onder het cultuur-
dek troffen we ook hier een restveenlaag aan. Achter de 
bouwakkers wordt in sommige proclamaties het Voetpad 
genoemd. Aangrenzend aan dit Voetpad komen we een 
‘dwarsgreppel of boekweitensloot’ tegen. 

De hierna volgende zone wordt ook wel aangeduid als de 
leyen. Hoewel boekweit  ook in het overige deel van de 
zate verbouwd zal zijn, lijkt men zich in deze zone juist op 
de verbouw van dit gewas te concentreren. Zo werden hier 
percelen ‘leyen’ specifiek verkocht om hier ‘veenbouw’ op 
te plegen.362 Ook is eenmaal sprake van ‘zetland’. In het 
achterliggende hoogveen werd turf voor eigen gewin ge-
stoken en mogelijk liet men het op het zetland drogen.363 
Tevens sprak men van holt; mogelijk gaat het hier om een 
soort die natter kan groeien zoals de els, berk of wilg. Deze 
zone is vergelijkbaar met het gebied dat op historische 
kaarten is gelegen tussen de ‘Veenskant’ en de leidijk.364 
Door de veenboekweit en het steken van turf zakte het 
veen onder invloed van oxidatie, veraarding en inklinking. 
Ook hier duiden de leyen dus op een zone waar het hoog-
veen, mogelijk door ontwatering,  in cultuur is genomen 

Afb. 79. Het verloop van het bouwland via de ‘Veens Cant’ naar de 
bouwlanden op het veen en de steeds opschuivende leidijken (bron: 
Van der Molen 1979)
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368  Spahr van der Hoek 1961, 178-180; Halbertsma 1962-63, 
 219-221; Van Leeuwen 1850, 94-96.

367  Allershof 1881, 23-24 & 99-106.

niet veel van elkaar. In Siegerswoude is de oppervlakte die 
het Voorwerk in beslag neemt niet meegerekend met de 
totale oppervlakte (kolom 3). Ook het heidegebied tussen 
zate nummer 1 en zate nummer 2 in Duurswoude is niet 
meegerekend, omdat dit bestaat uit een groot heideveld 
en hier geen doorgaande zaten waren gelegen. Daarnaast 
moet worden opgemerkt dat de verhoudingen in Ureterp 
sterk zijn beïnvloed door de ontwikkeling van Ureterp aan 
de Vaart en Frieschepalen. In 1832 heeft het dorp zijn klas-
sieke opbouw verloren, waardoor een vergelijking met de 
overige dorpen niet reëel is.

De hooilanden
Dat Wijnjeterp over de meeste hooilanden kon beschik-
ken, wordt verklaard door de aard van het natuurlijke 
landschap ter plekke (afb. 82). De hooilanden van de vier 
dorpen lagen namelijk in het beekdal van het Koningsdiep 
dat naar het westen steeds breder werd. In bodemkundig 
opzicht liggen deze hooilanden grotendeels op koopveen-
gronden (hVz), moerige eerdgronden met veendek op zand 
(vWz) en beekeerdgronden (pZg). (afb. 15). Dat Ureterp 
verhoudingsgewijs over minder hooiland beschikt heeft te 
maken met het feit dat Ureterp naar verhouding een smal 
beekdal heeft in vergelijking met de breedte en lengte van 
het achterland. 

Tot het einde van de 19e eeuw besteedde men weinig 
aandacht aan deze gronden. Vaak stonden ze in de winter 
onder water en was dit de enige vorm van bemesting, voor 
zover we hiervan tenminste kunnen spreken.367 Al vanaf de 
16e eeuw en waarschijnlijk al eerder haalden de boeren uit 
het oosten van Opsterland hooi uit het westen van deze 
gemeente. Het ging om de hooilanden ten westen van 
Beets en de Wispel, waar het voormalige dorp Rijp heeft 
gelegen.368 Opmerkelijk is dat de geschatte opbrengst hier 
minder hoog is dan in het oostelijke deel. De hooilanden 
zijn grotendeels gelegen op vlierveengronden (Vz) en 
koopveengrondenop zand (hVz) en meer naar de stroom-
gordel koopveengrond op mesotroof veen (hVc). 

In een klein deel van de bedding van het Koningsdiep, he-
lemaal in het westen ter hoogte van Piershiem, zijn zeeklei-
drechtvaaggronden gekarteerd. Het zijn gronden met een 
kalkarm kleipakket van 50 à 80 cm dikte op moerig mate-
riaal. De Middelzee heeft hier een kleipakket afgezet over 
het veen. Door de zeer lage ligging overstroomden deze 
veengronden met enige regelmaat, wat een negatief effect 
kon hebben op de hooiwinning. De hoogst gewaarde hooi-

5.4 De waarde van de 17e-	en	19e-eeuwse										
cultuurgronden	in	relatie	tot	hun	landschap-				
pelijke	ligging	

Inleiding

De waarde van de hooi-, wei- en bouwlanden is een be-
langrijke graadmeter voor de agrarische bedrijfsvoering. 
Deze weerspiegelt niet alleen de waarde die men aan een 
bepaald grondgebruikstype hecht, maar ook de kwaliteit 
van de landerijen. Deze kwaliteit is weer onlosmakelijk 
verbonden met de ondergrond. Aangezien de bemesting 
vooral bestemd was voor de bouwlanden, was voor de ove-
rige grondgebruikstypen vooral de van nature in de bodem 
aanwezige vruchtbaarheid van belang en dus de ligging in 
het natuurlijke landschap. De kadasterkaart van 1832 geeft 
ons in dit opzicht een zeer compleet overzicht. De digitale 
kaart geeft naast het grondgebruikstype ook een klassering 
van de gronden weer. Elk grondgebruikstype heeft men 
onderverdeeld in een aantal klassen en aan iedere klasse 
is een geschatte opbrengst per hectare toegekend. Deze 
opbrengst per hectare is dus deels gebaseerd op de klasse-
indeling maar ook op de tarieflijsten van de Oorspronke-
lijke Aanwijzende Tafels (OAT) uit het kadaster van 1832. 
De 19e-eeuwse waarde- en kwaliteitsverhoudingen tussen 
Wijnjeterp, Duurswoude, Siegerswoude en Ureterp zijn 
dus op eenvoudige wijze te bepalen. 

Helaas ligt dit anders voor de 17e-eeuwse verhoudingen. 
De floreenkohieren geven alleen inzicht in de belasting 
die werd geheven op een gehele zate. De belasting van 
de grondgebruikstypen werd dus niet afzonderlijk be-
paald. Voor de waarde van de grondgebruikstypen zijn we 
daarom wederom aangewezen op de proclamaties. Hierin 
worden in sommige gevallen percelen hooi- of bouwlan-
den afzonderlijk verkocht, waaruit mogelijk ook hun (rela-
tieve) waarde blijkt. Helaas komt de maatvoering in deze 
verkopingen niet overeen. Getracht wordt om toch een 
inzicht te krijgen in de 17e-eeuwse verhoudingen tussen 
beide grondgebruikstypen. 

De waarde van de cultuurgronden in de 19e eeuw
Vergelijken we de waardering en de totale oppervlakte 
van het hooiland tussen de vier verschillende dorpen dan 
blijkt dat Wijnjeterp over het meeste hooiland beschikte 
(afb. 80 & 81). De netto opbrengst per hectare verschilde 
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De weilanden
De weilanden waren gelegen in de fennen achter de zone 
van de hooilanden en nabij het erf in zogenaamde huis-
kampen. Volgens Allershof werden de fennen gekenmerkt 
door een afwisseling van gras en heide. Het gaf een sobere 
weide tenzij ze begreppeld of bemest werden. De mest 
was echter op andere plekken meer nodig.370 Deze fennen 
lagen op de overgang van het lage beekdal naar de hoge 
dekzandkoppen langs het Koningsdiep. Het merendeel van 
de fennen lag op moerige eerdgronden en veldpodzolgron-
den (Hn). Soms ontbrak deze zone en grensde het hooiland 
direct aan de heidevelden. De overige weilanden lagen 
nabij het erf of tussen de bouwakkers. Allershof merkt op 
dat de weilanden vroeger ‘… stiefmoederlijk werden be-
handeld, zoodat het nauwlijks andere bemesting ontving 
dan van het grazende vee…’.371 Door de veeteelt in de 19e 
eeuw was het areaal grasland echter sterk toegenomen. De 

landen lagen juist op kleigronden en langs de bedding van 
het Koningsdiep. Deze gronden waren net iets hoger gele-
gen. Ook de hooilanden langs de het Nieuwe Diep (vaart 
van Oosterboorn naar Gorredijk) werden hoger gewaar-
deerd, waarschijnlijk omdat men hier de mogelijkheid had 
het hooiland met terpaarde te bemesten. De overige gron-
den lagen te ver van huis en bevaarbaar water.369 Moge-
lijk dat de hooilanden in oostelijk Opsterland minder vaak 
overstroomden en beter waren ontwaterd. Doordat groot-
grondbezitters grote delen van deze hooilanden in handen 
hadden, zeggen de 19e-eeuwse bezitsverhoudingen weinig 
meer over die uit vroeger tijden. Het grote aandeel hooi-
land van de Ureterpers en Wijnjeterpers in 1832 is dan ook 
in handen van slechts enkele personen. 

Bouwland Opbrengst	per	hectare	in	guldens ha. Verhouding totaal

Wijnjeterp 6,4 367 19%

Duurswoude 8,9 128 16%

Siegerswoude 6,5 207 19%

Ureterp 7,9 627 21%

Hooiland Opbrengst	per	hectare	in	guldens ha. Verhouding totaal Verhouding	hooiland	/	bouwland
Wijnjeterp 8,9 173 9% 0,5

Duurswoude 8,9 47 6% 0,4

Siegerswoude 8,9 63 6% 0,3

Ureterp 8,2 121 4% 0,1

W. Wispel 7,3 1203  

W. Beets 5,6 1036  

Weiland Opbrengst	per	hectare	in	guldens ha. Verhouding totaal Verhouding	weiland	/	bouwland
Wijnjeterp 8,8 270 14% 0,7

Duurswoude 9,7 81 10% 0,6

Siegerswoude 6,1 162 15% 0,8

Ureterp 8,1 753 26% 0,5

Afb. 80. De tabel is onderverdeeld in de grondgebruikstypen hooiland, weiland en bouwland. In de tweede kolom wordt de gemiddelde 
opbrengst per hectare per dorp weergegeven. De derde kolom geeft de precieze oppervlakten bouw- hooi- en weiland per dorp. In de vierde 
kolom wordt deze oppervlakte per grondgebruikstype afgezet tegen de totale oppervlakte cultuurland in het specifieke dorp. In de laatste 
kolom is het totale oppervlak aan hooiland en weiland per dorp afgezet tegenover de oppervlakte bouwland dat in dit dorp voorkomt.
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met die van de bouwlanden. Per grondgebruikstype hield 
men een andere maatvoering aan. Hier komt nog eens 
bij dat men ook verschillende geldsoorten gebruikte (afb. 
83). Een ander probleem is dat vaak een deel van een zate 
of een gehele zate werd verkocht. Men kwam tot een to-
taalbedrag waardoor het onmogelijk is de afzonderlijke 
waarden van de hooi- en bouwlanden te bepalen. Zo be-
schikken we slechts over enkele afzonderlijke verkopingen 
van hooiland in Wijnjeterp zelf. De meeste verkopingen 
van afzonderlijke ‘maden’ gaan over de hooilanden in het 
westen. Gelukkig beschikken we nog wel over enkele ver-
kopingen van akkers. Vaak is echter onbekend welk gewas 
hierop geteeld werd. 

weilanden werden opgenomen in wisselbouw en lagen in 
begreppelde kampen. Ook werden de weilanden bemest. 
De weilanden lagen in dezelfde zone als de bouwlanden en 
kenden als ondergrond voornamelijk laarpodzolgronden. 
Ze lagen op middelhoge gronden die in de zomer niet snel 
uitdroogden en waar de wateroverlast in de winter gering 
was.372 De verschillen in de verhoudingen tussen het wei-
land in de afzonderlijke dorpen is gering. Alleen Ureterp 
kende verhoudingsgewijs veel weiland door de ontwikke-
ling van Ureterp aan de Vaart en Frieschepalen. 

De bouwlanden
Kijken we naar de verhoudingen in bouwland tussen de 
verschillende dorpen dan zijn ook hier geen grote ver-
schillen waar te nemen. Opvallend is dat de bouwlanden 
in 1832 niet hoger werden gewaardeerd dan de wei- of 
hooilanden. Landschappelijk gezien lagen de bouwlanden 
in dezelfde zone als de weilanden die nabij het erf waren 
gelegen. De relatie tussen de bouwlanden en de laarpod-
zolgronden is onmiskenbaar. Dit cultuurdek heeft zich ge-
vormd doordat in eerste instantie de (rest)veenlaag is ver-
ploegd met de onderliggende veldpodzol. Nog belangrijker 
is echter de latere ophoging van het cultuurdek door pot-
stalmest en andere vormen van bemesting. 

De heidevelden
De heidevelden zijn in deze vergelijking niet meegeno-
men. De waarde van de heidevelden was zeer laag. De 
gemiddelde opbrengst bedroeg 0,5 gulden per hectare. 
Daarnaast wordt op de kadasterkaart geen onderscheid 
gemaakt tussen de heidevelden van de eigenlijke ontgon-
nen hoogvenen en de heide op de dekzandruggen langs 
het Koningsdiep. In de 17e eeuw waren dit echter totaal 
verschillende grondgebruikstypen. De heidevelden op 
de dekzandruggen lagen hoog in het landschap op veelal 
leemarme veldpodzolgronden (Hn21). Waar eerst hoogve-
nen waren gelegen lagen nu vrij hoog gelegen heidevel-
den. Tegenwoordig vinden we hier leemarme en leemrijke 
veldpodzolgronden (Hn21 en Hn23). 

De waarde van de cultuurgronden in de 17e eeuw
In paragraaf 5.1 hebben we de verschillende grondge-
bruikstypen in het landschap kunnen plaatsen. Ook was 
het mogelijk deze globaal te beschrijven. Helaas hebben 
we over deze periode geen bronnen zoals de landhuis-
houdkundige beschrijving van Allershof. Daarnaast is het 
zeer moeilijk de waarde van de hooilanden te vergelijken 

Bezit	hooiland	ten	westen	van	de	Wispel	(ha.)
Wijnjeterp 6,3

 
Bezit	hooiland	ten	westen	van	Beets	(ha.)
Wijnjeterp 154

Ureterp 139

Duurswoude 5,6

Siegerswoude 1,4

Afb. 81. Het totale bezit van de boeren uit de dorpen Wijnjeterp, 
Ureterp, Duurswoude en Siegerswoude in de hooilanden ten zuiden 
van de Wispel en ten westen van Beets omstreeks 1832.

Afb. 82. De hooilanden in de dorpen Wijnjeterp, Duurswoude, Sieg-
erswoude en Ureterp. Duidelijk is te zien dat het dal ter hoogte van 
Wijnjeterp en Ureterp breder is dan in Duurswoude en Siegerwoude. 
Ureterp en vooral Wijnjeterp beschikken dan ook over de meeste 
hectares hooiland (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland & digi-
tale kadasterkaart 1832).
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om de absolute verhoudingen tussen het hooiland en het 
bouwland te berekenen. Omdat de bouwlanden in akkers 
(percelen) werden verkocht was het wel mogelijk hier de 
afzonderlijke prijs van te bepalen. Zodoende konden we de 
gemiddelde prijs uitrekenen voor een akker bouwland, een 
akker land en een akker boekweitland. Helaas is de opper-
vlakte van deze akkers niet bekend. Vaak konden we deze 
akkers ook nog plaatsen in het landschap. Helaas waren 
niet genoeg gegevens voorhanden om bijvoorbeeld de 
prijs van een akker bouwland uit de leyen te vergelijken 
met die in de bouwakkers. Een akker bouwland kostte ge-
middeld 70 goud guldens, een akker land 86 goud guldens 
en een akker boekweitland 67 goud gulden (bijlage 12). 
Het is niet duidelijk welk grondgebruikstype men bedoelt 
met een akker land. Het kan gaan om een weiland, bouw-
land of boekweitland. 

Vanwege de geringe hoeveelheid gegevens kan slechts een 
beperkte vergelijking worden gemaakt. Buiten de maden 
in Wijnjeterp lijkt de prijs van een akker hoger te liggen 
dan die van de maden (60 goud guldens/mad tegenover 
70 à 75 goud guldens/akker). Helaas kunnen we de prij-
zen per hectare niet met elkaar vergelijken. Het globale 
17e-eeuwse landschap lijkt echter grotendeels overeen te 
komen met dat van 1832. De grondgebruikstypen lagen op 
dezelfde plaats in het landschap. De proclamaties geven 
echter geen informatie over de vegetatiesamenstelling van 
de hooilanden, de grondwaterstand of mogelijke overstro-
mingen. Hierdoor kunnen we geen uitspraken doen over 
mogelijke veranderingen in het (cultuur)landschap tussen 
de 17e en de 19e eeuw. Verschraalden de hooilanden op 
den duur? Hoe paste men bemesting toe op de bouwlan-
den? Waren deze bouwlanden nog op het veen gelegen? 
De enige verandering in het natuurlijke landschap die we 
sinds de 17e eeuw kunnen signaleren is het afgraven van 
het hoogveen - ten dele door de boekweitverbouw op dit 
hoogveen, deels door het turfgraven voor eigen gebruik 
maar toch vooral ook door de commerciële verveningen.

De hooilanden
De oppervlaktemaat bij de aanduiding van hooiland is mad. 
Het Oud-Nederlandse woord made betekent hooiland, wat 
afgeleid kan zijn van het Indo-Germaanse woord mad. Dit 
betekent ‘nat, doordrenkt of overstroomd’, hetgeen duidt 
op natte omstandigheden.373 Later is het een oppervlakte-
maat geworden en geeft het de hoeveelheid hooiland aan 
die men in een dag kon maaien.374 Voor Beetsterzwaag, 
Lippenhuizen en Ureterp wordt voor de oppervlakte van 
een mad 0,58 ha opgegeven.375 In de proclamaties is onder-
scheid gemaakt tussen verkopingen te Wijnjeterp en die 
in het westen van de gemeente Opsterland. Men maakte 
gebruik van verschillende geldeenheden (afb. 83).376 De 
gemiddelde prijs per mad is steeds omgerekend naar een 
aantal goud guldens per mad. De gemiddelde prijs van één 
mad maden (0,58 ha.) in het westelijke deel van Opster-
land kwam neer op 60 goud gulden. De prijzen varieerden 
hier tussen 7 en 118 goud gulden per mad waarvan het 
gemiddelde tussen de 50 en 70 lag (bijlage 12). Soms be-
taalde men een deel van het bedrag in natura (schapen of 
koeien). Helaas hebben we voor Wijnjeterp slechts van vier 
proclamaties gebruik kunnen maken, waarvan ook nog één 
proclamatie handelt over het dorpsgebied van Ureterp. De 
gemiddelde prijs per mad kwam neer op 102 goud gulden. 
Dit had vooral te maken met een opgegeven prijs van 220 
goud gulden per mad. Helaas beschikken we hier over on-
voldoende vergelijksmateriaal om een vergelijking op te 
stellen met de waarde van de hooilanden in het westen. 

De bouwlanden 
Men gaf in het vroegere Opsterland meerdere betekenis-
sen aan het woord akker. Zo kan het in zijn algemeenheid 
betrekking hebben op een stuk bouwland. In een groter 
complex gelijkvormige stukken bouwland is een akker 
echter meestal een langwerpig recht, krom, of smal perceel. 
Daarnaast kan akker in deze streek ook een breedte- of op-
pervlaktemaat zijn.377 Uit de proclamaties blijkt helaas niet 
duidelijk of de term akker hier als oppervlaktemaat wordt 
gebruikt of toch als een aanduiding van een perceel. Men 
spreekt bijvoorbeeld van ‘2 akkers bouwland’, of van ‘een 
zekere akker bouwland’ maar ook bijvoorbeeld van ‘de 2 
westelijk gelegen boekweit akkers’. Wel komt uit de procla-
maties het beeld naar voren dat een bouwlandcomplex is 
ingedeeld in verschillende akkers. Dit suggereert dat akker 
wordt gebruikt als aanduiding van een perceel. Omdat we 
hier te maken hebben met langgerekte perceelsvormen 
praten we over langwerpige akkers. Omdat elk perceel in 
oppervlakte kan verschillen is het niet mogelijk gebleken 

Munteenheid Aantal stuivers
Daalder 30

Philips gulden 28

Goud gulden (florijn) 28

Carolus gulden 20

Stuiver 1

Penning 1/16

Afb. 83. De verschil-
lende munteen-
heden uitgezet naar 
waarde in stuivers.
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gen en de akten van de onder voogdij geplaatste wezen 
opgetekend. Voor Opsterland zijn vooral de weesboek van 
1588 tot 1609 (1588-1601, 1601-1604 en 1604-1609) van 
belang. Hierin wordt het boedelgoed soms zeer nauwkeu-
rig opgesomd. Deze beschrijvingen geven een overzicht 
van de werktuigen die men destijds gebruikte, de gewas-
sen die men verbouwde en het vee dat men hield. Helaas 
mist vaak de plaatsbeschrijving van het opgesomde boe-
delgoed. Hierdoor is het niet duidelijk of de beschreven 
inboedel van een bedrijf uit West- of Oost-Opsterland is. 
Landschappelijk gezien verschillen beide gebieden sterk 
van elkaar, wat naar alle waarschijnlijkheid van grote in-
vloed is geweest op de agrarische bedrijfsvoering. Vandaar 
dat we op basis van de gegevens slechts het globale beeld 
kunnen schetsen wat van toepassing is op de gehele ge-
meente Opsterland. Dit is de reden dat we spreken van de 
agrarische bedrijfsvoering in Opsterland en dus niet speci-
fiek van Wijnjeterp. 

De agrarische bedrijfsvoering in Opsterland op basis 
van bestaande literatuur

Spahr van der Hoek gaat ervan uit dat de akkerbouw de 
kern vormde van de 16e-, 17e- en 18e-eeuwse bedrijfsvoe-
ring in Opsterland. Dat het om een vrijwel zuiver bouwbe-
drijf gaat wordt volgens hem bevestigd door het naar ver-
houding hoge aantal paarden en door het feit dat koemelk 
lange tijd slechts een bijproduct vormde. Op de weekmark-
ten bleken ook de bouwvruchten van groter belang dan de 
zuivelproducten. Daarnaast signaleert hij dat de koeien in 
eerste instantie werden gehouden voor de mestproductie. 
Hij concludeert dat het natuurlijke milieu beperkingen op-
legde aan de te voeren bedrijfsvorm.378 Hiermee doelde hij 
vooral op het aanwezige areaal hooiland en de kwaliteit 
van deze landen. 

Spahr van der Hoek maakte slechts steekproefsgewijs ge-
bruik van de proclamatieboeken. Ook in zijn beschouwing 
speelt het hooiland een uitermate belangrijke rol. Uit de 
proclamaties blijkt dat vele zaten uit Wijnjeterp hooi-
landen uit het westelijke deel van de gemeente in bezit 
hadden. Spahr van der Hoek gaat ervan uit dat de Wijn-
jeterpers alleen hooiland in bezit hadden ten westen van 
Beets.379 Uit de proclamaties is echter gebleken dat het om 
hooilanden gaat die zowel ten westen van Beets als van de 
Wispel liggen. Vanuit historische bronnen is bekend dat ten 
westen van de Wispel ooit het dorp Rijp heeft gelegen.380 

5.5	De	agrarische	bedrijfsvoering	in	Opsterland	
tijdens	de	17e eeuw

Inleiding
De agrarische bedrijfsvoering is van grote invloed geweest 
op het natuurlijke landschap. Vanaf het moment dat het 
gebied in ontginning is genomen heeft men het natuurlijke 
landschap geleidelijk aan omgevormd tot een cultuurland-
schap. Menselijke ingrepen hadden veranderingen in het 
natuurlijke landschap tot gevolg, veranderingen waar de 
mens zich vervolgens weer aan diende aan te passen. Zo 
ontstond een dynamische wisselwerking tussen beide. 
Door steeds rigoureuzere ingrepen ontstond uiteinde-
lijk een cultuurlandschap. Het agrarische bedrijf heeft in 
deze transformatie van het landschap een belangrijke rol 
gespeeld. Uit de hierboven weergegeven landschapsre-
constructie blijkt wel dat het 17e-eeuwse cultuurlandschap 
volledig was toegespitst op het agrarische bedrijf. Maar wat 
hield deze agrarische bedrijfsvoering in de 17e eeuw pre-
cies in? Was men hoofdzakelijk gericht op de akkerbouw, 
op de veeteelt of was er ook in die tijd sprake van een ge-
mengd bedrijf ? En wat voor invloed had deze agrarische 
bedrijfsvoering precies op het natuurlijke landschap? Voor 
de beantwoording van deze vragen maken we opnieuw ge-
bruik van de proclamaties. Een tweede bron vormen de zo-
genaamde weesboeken. Ook deze zijn door de onderzoek 
Post voor de gemeente Opsterland vertaald. Hierin zijn 
onder andere eind 16e- en begin 17e-eeuwse boedelverko-
pingen beschreven. Beide bronnen geven een goed inzicht 
in de opbouw van het agrarische bedrijf. Helaas geven ze in 
mindere mate inzicht in natuurlijke processen die speelden 
in dit landschap. Voorafgaand aan deze analyse wordt de 
17e- en soms 18e-eeuwse agrarische bedrijfsvoering geana-
lyseerd die plaatsvond in vergelijkbare landschappen. 

Bronnen
Helaas kunnen we niet zoals in Drenthe gebruik maken 
van bijvoorbeeld de 17e-eeuwse grondschattingen, een 
bron die een vlakdekkend overzicht geeft van de ligging, de 
naam, het eigendom en de belastingwaarde van de hooi-
landen en bouwlanden, vaak ook ondersteund met gede-
tailleerd historisch kaartmateriaal. De proclamaties uit de 
17e en 18e eeuw geven echter wel degelijk ook de nodige 
informatie over de bedrijfsvoering in Wijnjeterp. Nog veel 
belangrijker zijn de gegevens uit de weesboeken. In een 
weesboek werden onder andere de namen, de bezittin-
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30% van de gehele rundveestapel. Bieleman acht de kans 
groot dat de Friese boeren zich, mogelijk meer nog dan de 
productie van boter,  toelegden op het fokken van jongvee. 
Tekenend hiervoor zou het aantal bedrijven zijn dat over 
een eigen stier beschikte. Dit melkvee werd vanuit Fries-
land geexporteerd naar Holland en Utrecht waar men zich 
uitsluitend richtte op de zuivelproductie.382 Uit de cijfers in 
Opsterland blijkt dat men gemiddeld zelfs 2 stieren per be-
drijf had. In combinatie met het hoge percentage jongvee 
lijkt het erop dat men ook in Opsterland naast de melk-
productie gericht was op de export van jongvee. Naast de 
koeien, stieren en het jongvee hield men gemiddeld ge-
nomen drie ossen. Waarschijnlijk werden deze niet alleen 
aangehouden vanwege de trekkracht. Bieleman beschrijft 
dat men op de Drentse zandgronden de stierkalfjes gecas-
treerd en bleven als osjes op het bedrijf. Na drie tot vijf 
jaar werden deze verkocht, om vervolgens naar de betere 
weidegronden in de kuststreken te worden gedreven.383 
Mogelijk werden de ossen in Opsterland ook aangehouden 
en later doorverkocht. 

Het hoge gemiddelde van paarden in Opsterland is ook 
opvallend. De paarden daarnaast bijna twee keer zo duur 
als een koe. Bieleman beschrijft dat men in Drenthe in de 
vroege 17e eeuw doorgaans vier paarden op een bedrijf 
aanwezig waren. Dit hoge aantal wordt niet alleen ver-
klaard omdat de paarden trekkracht zouden leveren. Hij 
beschrijft dat de Drentse boeren waren ingeschakeld in 
een interterritoriale arbeidsverdeling op het gebied van 
fok en opfok van werkpaarden. Jonge veulens werden ver-
kocht aan boeren in de kleistreken. Hier werden de hengst-
veulens gecastreerd en met merrieveulens opgefokt, be-
leerd en doorverkocht.384 In Drente hield men dus paarden 
voor de fok maar ook om ze te gebruiken als werkpaarden. 
Mogelijk wijst het hoge gemiddelde aantal paarden in Op-
sterland ook op commerciële paardenfokkerij. Daarnaast 
werden ze natuurlijk ook gebruikt als werkpaarden. 

De schapenhouderij in Drenthe werd onder invloed van 
de lakennijverheid tegen het einde van de 16e eeuw uit-
gebreid. In het Drentse dorp Ruinen bleek mocht een boer 
in 1561 60 schapen aanhouden. In 1640 werd dit aantal 
verhoogd naar 85.385 In Opsterland treffen we rond 1600 
een gemiddeld aantal van bijna 40 schapen per bedrijf.    
In vergelijking met de overige veesoorten waren de scha-
pen verrweg het goedkoopst. Hoewel het aantal schapen 
in vergelijking met Drente minder was vormden het toch 
een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Ook hier werden 

Waarschijnlijk heeft ook ten westen van Beets een voor-
malig dorp gelegen. Zeer waarschijnlijk zijn deze dorpen in 
de loop van de 14e eeuw, of eerder, verlaten vanwege de 
vernatting die gepaard ging met de ingebruikname van het 
veen. Opmerkelijk is dat zelfs  in 1543 de patroon en/of 
pastorie van Ureterp, Siegerswoude, Duurswoude en Wijn-
jeterp hooilanden in dit westelijke deel van Opsterland 
in bezit hadden.381 Hoe kwam men aan deze hooilanden? 
Heeft ooit een verdeling van deze landen plaatsgevonden? 
Het bezit van de hooilanden in het westen kan duiden op 
een tekort aan hooiland in het oostelijke deel van Opster-
land, of op dat de kwaliteit hiervan te wensen overliet. In 
de voorgaande paragraaf is aangetoond dat de kwaliteit 
van de diverse hooilanden onderling weinig verschil ver-
toonde. In de 19e eeuw waren de oostelijke hooilanden in 
ieder geval van betere kwaliteit. Blijkbaar was dus eerder 
sprake van een tekort aan hooi. Het hooi was van groot 
belang voor de veestapel en vooral om de beesten de 
winter door te laten komen. Maar hoe was deze veestapel 
in de 17e eeuw opgebouwd? 

De veestapel
In de weesboeken beschreef men voor verschillende be-
drijven ook de ‘levende have’. Tussen 1588 en 1601 is de le-
vende have van negentien verschillende bedrijven bekend 
(bijlage 13). Van veertien van deze negentien bedrijven is 
niet bekend waar deze zijn gelegen in de gemeente Op-
sterland. Vergelijkingen zijn hierdoor moeilijk te maken 
omdat we in westelijk Opsterland met een veenweidege-
bied van doen hebben en in oostelijk Opsterland juist met 
veen op pleistocene zandgronden. Men gaf de aantallen 
van het vee op en in sommige gevallen ook de prijs per 
beest. Hierdoor was het mogelijk een tabel te maken met 
het totale aantal dieren per soort, het gemiddelde aantal 
per bedrijf en ook de gemiddelde prijs (afb. 84) . Uit de 
tabel mogen we opmaken dat we van doen hebben met 
gemengde bedrijven. Het hoofdbestanddeel van de run-
deren vormden de koeien, deze brachten ook het meeste 
geld op. Daarnaast hield men ook veel jongvee: kalveren, 
rieren (Fries rier = vaars, jonge koe), enterrieren (éénjarige 
koeien, pinken) en twenterrieren (tweejarige koeien, vaar-
sen). Van de gehele rundveestapel bestond 36% uit jong-
vee. Bieleman signaleerde in het Friese Hennaarderadeel 
en Leeuwarderadeel tussen de 16e en de 17e eeuw een 
noodgedwongen omschakeling naar de veehouderij door 
inklinging en oxidatie van het veen. Deze toename ging ge-
paard met het groeiend percentage jongvee tot meer dan 
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ze waarschijnlijk gehouden voor de productie van wol. 
Het mest wat de schapen produceerden was echter niet 
minder belangrijk. 

In de weesboeken gebruikte men afwisselend de termen 
varken en swijn. Het gaat hier om tamme varkens die des-
tijds nog veel leken op het wilde zwijn. De varkens werden 
vetgemest en vaak rond november geslacht. In Drenthe liet 
men de varkens ‘akeren’. De varkens werden in de herfst 
het bos ingedreven om zo de nootjes te kunnen eten van 
de eik, beuk en hazelaar.386 Allershof beschrijft dat men 
eind 19e eeuw de wintervarkens bijvoerde met karnemelk, 
gebroeid kaf en soms wat aardappelen. Eikels waren een 
geliefd voedsel, vroeger lieten de boeren hun varkens los 
lopen zodat ze eikels konden zoeken. Eind 19e eeuw ge-
beurde dit alleen nog op het erf.387 De vraag blijft of men 
in de 17e eeuw wel over bossen, bosjes of boswallen be-
schikte waar de varkens hun voedsel konden vinden. Waar-
schijnlijk werden de varkens gehouden voor de slacht en 
was dit vlees voor eigen gebruik. 

In totaal komen we in de boedelgoederen zes bijenkorven 
tegen. De bijen werden natuurlijk gehouden voor de pro-
ductie van honing, dit was tot in de 20e eeuw vooral op 
het platteland nog een belangrijke zoetstof. Kijkend naar 
het landschap is de bijenteelt voor de hand liggend. Heide 
leverde de beste kwaliteit honing en hiervan waren grote 
arealen aanwezig. Daarnaast liet men de bijen vliegen op 
het bloeiende veen- of zandboekweit.388 

Helaas is de locatie van de afzonderlijke bedrijven die in de 
bovengenoemde bronnen worden vermeld in de meeste 
gevallen onbekend. Hierdoor kunnen we geen vergelijking 
maken van bedrijven in het Lage Midden van Friesland met 
die in oostelijk Opsterland. Juist deze vergelijking is belang-
wekkend vanwege de landschappelijke variatie. Deson-
danks blijkt uit de cijfers dat men deed aan risicospreiding.  
Zo richtte men zich naast de akkerbouw ook op de veehou-
derij. Men produceerde niet alleen melk, ook de opfok van 
jongvee, ossen en paarden lijkt een belangrijk onderdeel 
te hebben gespeeld in de agrarische bedrijfsvoering. Daar-
naast hield men schapen voor de wolproductie. Het mest 
wat de veestapel produceerde was natuurlijk uitermatie 
belangrijk voor het akkerbouwbedrijf. De breed opgezette 
veestapel bood de boeren de kans om de vele risico’s van 
het boerenbestaan te weerstaan. 

 Totalen
Type	vee A. Gem. Prijs

Stier 26 2,3 8

Os 24 3 15

Koe 96 5,3 17

Kalf 50 3,6 4

Rier 19 1,7 11

Enterrier 5 2,5  

Twenterrier 9 3  

  

Paard 27 2,5 32,5

Merrie 6 2 26

Hengst 0  

Jonge	hengst 1 1 30

Ruin 2 1 32

Veulen 3 1 27

  

Oud	schaap 60 12 1

Schaap 309 39 2

Lam 25 4,2  

  

Varken 8 4 4

Motte 5 1,3 8

Barch 13 2,2 5

Big 14 3,5 3

 
Bijenkorf 6 3 3

Afb. 84. Het totale aantal (A.), het gemiddelde aantal per bedrijf 
(Gem.) en de prijs per veesoort in goud guldens. Hierbij moet ver-
meld worden dat de prijs per dier niet altijd bekend was. Ook beïnv-
loeden uitschieters het gemiddelde aantal stuks vee (zie bijlage 13).   
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de locatie van het bedrijf hierin een rol. Verder verkocht 
men een enkele keer een blok hooi. Hiervoor moest men 
gemiddeld genomen 324 goud gulden betalen. Indien het 
daadwerkelijk om een gehele hooimijt gaat dan is dit hoge 
bedrag goed verklaarbaar. Helaas geven de inboedelbe-
schrijvingen geen informatie over de verbouw van groen-
ten of andere gewassen die bijvoorbeeld in de tuinen 
werden verbouwd. 

Voor alle gewassen geldt dat de boedelbeschrijvingen uit 
verschillende jaren stammen. Door een misoogst of juist 
een rijke oogst konden de prijzen hierdoor sterk verschil-
len. Mogelijk betaalde men hierom het ene jaar 90 goud 
gulden voor een fijme roggen en het volgende jaar slechts 
36. Daarnaast was dit bedrag afhankelijk van de markt-
prijs, maar ook van de hoeveelheid graan (korrels) die in 
een fijme zat dat jaar. We mogen aannemen dat rogge en 
haver commercieel werden geteeld en dat deze gewassen 
werden afgezet op de markt. Waarschijnlijk was het eco-
nomisch belang groter dan de afzet van bijvoorbeeld wol, 
vlees en eventueel paarden. Een gemiddelde fijme rogge 
of haver bracht namelijk al meer op dan een paard en zelfs 
twee of drie keer zoveel als een gemiddelde koe. 

Bemesting
De groei van de gewassen was sterk afhankelijk van de 
mate van bemesting. Deze bemesting had weer grote ge-
volgen voor het landschap. Nutriënten uit de hooilanden, 
weilanden en ook van de heide kwamen uiteindelijk in de 
vorm van mest op de bouwakkers terecht. Helaas is vanuit 
de proclamaties of de weesboeken niet bekend welk be-
mestingssysteem men in de 17e eeuw toepaste. Vandaar 
dat we deze invloeden willen schetsen op basis van de 19e-
eeuwse beschrijving van Allershof, te beginnen bij de pot-
stalbemesting. 

In de zomer stond het melkvee volgens Allershof in de 
potstal en in de winter het jongvee. Het strooisel bestond 
uit rogge- en boekweitstro of uit heideplaggen. Alleen in 
hoge nood werd aarde als stalstrooisel gebruikt. Indien de 
koeien op ‘hoogstallen’ stonden – de stal was dan geheel 
of grotendeels gevuld met potstalmest - werden ze niet 
gestrooid. De mest wordt op een mesthoop gebracht en 
van tijd tot tijd door een laag aarde bedekt. Deze aarde 
kwam van de wendakkers of uit de hoogten in het land. 
Ook gebruikte men wel heideplaggen en veenplaggen voor 
dit doel. De aarde van het bouwland was volgens Allers-

Akkerbouwgewassen

De inboedelbeschrijvingen uit de weesboeken geven een 
duidelijk inzicht in de gewassen die men verbouwde in het 
17e-eeuwse Opsterland en ook in de verhoudingen tussen 
deze gewassen. Alleen de belangrijkste gewassen worden 
genoemd. Dit waren rogge en haver. Eenmaal was sprake 
van boekweit en tevens verkocht men blokken hooi en 
wol. Met een blok hooi bedoelde men waarschijnlijk de 
hooimijt/hooischelf.389 De maten die men gebruikt zijn: 
garst, spint, fijme, verndel, lope, akker en tiolle. Hiervan 
zijn fijme en een lopen de meest voorkomende inhouds-
maten. Ook verkocht men staande rogge of haver. Garst 
en fijme zijn maten voor graan dat direct na de oogst op de 
akker te drogen stond. Een garst – in andere streken ook 
wel hok of hokke genoemd - bestond uit een stapel van 
acht of tien schoven graan. Een fijme, in andere streken 
meestal vim of vimme genoemd, bestond doorgaans uit 
tien of vijftien garsten, oftewel honderd of honderdtwin-
tig schoven graan. Beide maten werden gebruikt wanneer 
verpachter en pachter van een stuk grond of een boerderij 
direct na de oogst  gezamenlijk de oogst dienden te schat-
ten, een gebruik dat paste in het vroeger veel gebruikte 
systeem van deelpacht (garfpacht) hanteerde, waarbij de 
pachter en verpachter ieder een bepaald deel van de oogst 
kregen (bijvoorbeeld ‘derde garf’ waarbij verpachter één-
derde en pachter tweederde deel van de oogst kreeg; of 
‘halfpacht’ waarbij beiden de helft van de oogst kregen).390 
Lope, verndel (= vierendeel; kwart van een lope) en spint 
zijn daarentegen inhoudsmaten voor het reeds gedorste 
graan. Deze maten worden meestal gebruikt in de handel 
en ook wanneer de pacht pas in het najaar, winter of het 
navolgende voorjaar dienden te worden afgedragen. Een 
lopen rogge zou in deze streken gelijk zijn aan 83,6 l., een 
verndel aan 20,9 l. en een spint zou 7,5 l. wezen.391 De be-
tekenis van de oude maat tiolle hebben we niet kunnen 
achterhalen. 

Rogge wordt in de boedelbeschrijvingen bijna tweemaal zo 
vaak genoemd als haver (afb. 85). We mogen aannemen 
dat dit een betrouwbare weerspiegeling is van de verhou-
dingen waarin beide gewassen aan het einde van de 16e 
eeuw werden geteeld. Een tiolle komt slechts een keer 
voor waardoor we over deze inhoudsmaat weinig kunnen 
zeggen. Slechts één keer werd melding gemaakt van een 
lopen boekweit terwijl in de proclamaties juist veel van 
deze boekweitpercelen werden verkocht. Een verklaring 
van dit verschil kan niet gegeven worden, mogelijk speelt 
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392  Allershof 1881, 58-64.

De bladeren van de Els zouden een goede humusaarde 
geven. Bij voorkeur werd de aarde over het weiland ge-
bracht waardoor men vaak wachtte met het ‘slatten’ van 
een sloot totdat een perceel weer als grasland in gebruik 
was. Ook as en menselijke uitwerpselen werden bewaard 
en uiteindelijk gebruikt als bemesting. Aan het einde van 
de 19e eeuw werd steeds meer mest aangekocht. Dit be-
stond onder andere uit: koemest, asch en vuilnis, terpaar-
de, puin (kalk), zeepziederasch, gaskalk, guano en stede-
lijke mest. De chemische mest of kunstmest is hier in 1881 
nog niet in zwang.392 

hof toch het beste. In de herfst stak men de kanten van 
houtwallen af en werden de slootgruppels ‘opgemaakt’. 
De verkregen pollen en plaggen bracht men naar de mest-
hoop, of ze werden direct over het land gebracht om ze 
voor de roggeverbouw onder te ploegen. Schapen- en var-
kensmest werd afzonderlijk gehouden en ten dele gebruikt 
voor de tuinbouw. Drentsche schapen hield men in een af-
zonderlijk hok, het strooisel bestond uit plaggen of bruin, 
geel of witgekleurd zand. De mest werd in de regel aange-
wend voor de roggeverbouw. Ook maakte men gebruik van 
slootaarde. De kampen waren veelal door elzen omgeven. 
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Type	vee A. P. A. P. A. P. A. P. A. P. A. P. A. P. A. P. A. P. A. P.

Garst rogge        19 30   19 30

Spint	rogge   9         9  

Fijme	rogge 45 36 13,5 63 13 47  7 90   35 36 11 49  124,5 44

Verndel rogge   7         7  

Lopen	rogge          6 70 6 70

Akker rogge 11 15      4 371    15 110

             

Garst haver        4    4  

Fijme	haver  14 56 9,5 35 1 62 5 47   26 30   55,5 40

Lopen	haver  8,5 24 1,5 35       2  12 26

Akker haver   1 130    1 140    2 135

Tiolle haver       1 448    1 448

Staande haver        2    2  

Schoven	        7    7  

             

Lopen	boekweit      2      2  

             

Blok	hooi  3 390   1 126      4 324

Wol   x                  1  

Afb. 85. Per inboedelverkoping wordt aangegeven hoeveel rogge, haver, boekweit of hooi men verkocht. De verkoop van akkergewassen 
vond plaats aan de hand van inhoudsmaten hiervan is het aantal (A.) weergegeven en de bijbehorende prijs (P.) per inhoudsmaat in goud 
guldens. Uiteindelijk is het totale aantal gegeven en de gemiddelde prijs per inhoudsmaat.
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396  Online Middelnederlandsch Woordenboek ‘karn’.
397  Online Middelnederlandsch Woordenboek ‘tijn’.

393  Voor verdere informatie over werktuigen van de plaggenland
 bouw: Spek 2004, 770-776. 
394  Mededeling T. Spek, 15-07-2012.
395  Online Middelnederlandsch Woordenboek ‘wanne’.

Werktuigen

Naast inzicht in de veestapel en de agrarische bedrijfs-
voering geven de inboedelgegevens ook een fraai inzicht 
in de werktuigen, melkgerei en andere huishoudelijke 
gebruiksvoorwerpen die men in de 17e eeuw gebruikte. 
Uit deze gegevens blijkt eens te meer dat men aan een 
gemengde bedrijfsvoering deed (afb. 86). Zo beschikte 
de meeste bedrijven over een wagen, ploeg en een eide 
(egge). Een keer is een ploegketting verkocht. Helaas kon 
niet van alle werktuigen of andere gebruiksvoorwerpen de 
betekenis achterhaald worden. De volgende werktuigen 
waren vrij algemeen en zijn wat de functie betreft goed 
te plaatsen: vork (hooivork), griepe (greep), sende (zeis), 
bijle (bijl), slyde (grote moker), schoffel en een dongforcke 
(mestvork). Enkele werktuigen uit de boedelbeschrijvingen 
waren gericht op het steken van plaggen, dit zijn: lichter/
plachsichte (plaggenzicht), plachschoffel en plachforke.393 
Een hooiplucker is waarschijnlijk een hooivork waarmee 
je een ‘pluk’ hooi op of van een hooiwagen kon steken. 
Ledder betekent ladder en een stikker betekent ‘door 
steken losmaken’ en kan betrekking hebben op een mest-
stikker. Dit was een kleine spade waarmee men de vast-
getreden potstalmest losstak alvorens deze uit de stal te 
scheppen.394 Ook verkocht men vier keer een wanne, dit 
is een van tenen gevlochten mand waarmee men door 
schudden en door een op en neergaande beweging het kaf 
van het koren kon scheiden.395 Eenmaal was sprake van een 
kruiwagen (krode), een schuit en vijfmaal van een voerbak 
(troch). Ook viel een aparte cluster met melkgerei te on-
derscheiden. Men sprak vijfmaal van een melkvat en ook 
was vijfmaal sprake van een karn of karne. Een karn is een 
vat waarin boter wordt gemaakt . Door te kloppen, stoten 
of schokken scheiden boterdeeltjes (vetbolletjes) zich af 
van de melk (room).396 Mogelijk staan een tyne, emmers, 
kuipen en tonnen hiermee in verband. Dit is echter moei-
lijk te bewijzen. Een tyne is een kuip, tobbe, vat of ton en 
soms meer specifiek een vat waarin melk of room wordt 
bewaard om te zuren of te stremmen.397 Een spinnewiel 
behoort duidelijk tot huishoudelijke voorwerpen. De overi-
ge gebruiksvoorwerpen konden niet omschreven worden. 
Het is wel zeker dat de slatheckel en slathaken hebben te 
maken met het slatten (opschonen) van een sloot. 

Conclusies
Uit het bovenstaande blijkt dat men in Opsterland aan 
het einde van de 16e eeuw en het begin van de 17e eeuw 
een gemengd bedrijf voerde. Wat betreft de veeteelt was 

Werktuigen Aantal Prijs  Melkgerei Aantal Prijs
Wagen 16 7 g. g. Karne 5 30s.

Karre 1 Melkvaten 5

(acker) Ploeg 8 4 g. g. Mogelijk:

Ploegketting 1 35 s. Tyne 13

Eide 8 Emmers 7

Krode 1 Kuipen 2

Schuite 1 Tonnen 8

Vork 9 7 s. 

Griepe/grepe 8 14 s. Huis-
houdelijk

Aantal Prijs

Sende 7 28 s. Spinwiel 1

Bijle 2 8 s. 

Slyde 2 20 s. Onbekend Aantal Prijs
Schoffel 1 3 s. Spine 3  

dong 2 2,5 s. Slatheckel 2  

Dongforcke 1 Slathaken 2  

Lichter/
plachsichte

1 4 s. Gadder 1  

Plachschoffel 1 Verdel 1  

Plachforke 1 Eidholt 1  

Hooiplucker 1 Scuttelbanc 1  

Stikker 2 12 s. Slachter 1  

ledder 4 13 s. Trisoer 1  

Wanne 4 13 s. Kevie 1  

Sou (zeef) 2 Thijme 1  

(Barge) Troch 5   Weektobbe 1  

Muster 
Muelen

1  

Afb. 86. Overzicht van de werktuigen, melkgerei en enkele onbek-
ende werktuigen die in de inboedelgegevens worden genoemd. Af 
en toe wordt ook de prijs van een gebruiksvoorwerp genoemd, g.g. 
staat voor goud gulden en s. voor stuiver.

men gericht op de melkproductie en de opfok van jong-
vee, paarden en mogelijk ossen. De rundveestapel bestond 
hoofdzakelijk uit (melk)koeien, jongvee en in mindere 
mate ossen en stieren. Het verhoudingsgewijs hoge aan-
deel van jongvee wijst erop dat men jongvee opfokte voor 
de export naar bedrijven in Holland of Utrecht die waren 
gespecialiseerd in de productie van zuivel. De melkkoeien 
en de karn- en de melkvaten wijzen op de productie van 
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398  Holtman 1994, 96.
399  Van der Molen 1977, 162-166.
400  Tresoar, toegangsnummer 103, nr. 257-271.
401  Tresoar, toegangsnummer 103, nr. 269 en 271.

op het achterland in. Wat was hier de oorzaak van? Kwam 
men te ver van het beekdal af te liggen? Kon men zodanige 
ingrepen realiseren - met name in de waterhuishouding - 
dat men niet meer werd gedwongen om op te schuiven? 
Speelde de dorpsvorming hierin een rol? Of vonden juist 
veranderingen plaats in de agrarische bedrijfsvoering waar-
door men niet langer genoodzaakt was op te schuiven? 
Helaas geven de historische bronnen ons weinig inzicht in 
de agrarische bedrijfsvoering of de landschappelijke om-
standigheden in de vroege 16e eeuw en de hieraan vooraf-
gaande periode. We beschikken slechts over de proclama-
tieboeken uit 1543 en enkele veenverkopingen uit 1552. 
Vandaar dat we ook kijken naar bodemkundige gegevens. 
Vooral de laarpodzolgronden zijn in deze interessant. Hoe 
en wanneer zijn deze cultuurdekken opgeworpen? Wat 
voor invloed zou dit kunnen hebben gehad op het natuur-
lijke landschap en de agrarische bedrijfsvoering?   

Landschappelijke veranderingen op basis van                 
historische bronnen

Het archief van de Decame-, Cuyck- en Foeyts Veencom-
pagnie bevat vele koopbrieven uit de periode 1550-1566. 
De Veencompagnie staat ook wel bekend als de Schoter-
landse Veencompagnie. In de reeds genoemde periode 
kocht Pieter van Dekema veen aan weerszijden van de Op-
sterlandse- en Schoterlandse Compagnonsvaart. Het ging 
om veen dat was gelegen binnen en buiten de beide leidij-
ken. Het veen werd verkocht naar rato van de breedte van 
de opstrekkende zate en was gelegen in het gebied tussen 
de leidijk en de veenscheiding. Als lengtemaat gebruikt 
men roeden (4,14 m) en houtvoeten (0,296 m).398 Naast 
de breedte werden ook de naastliggers genoemd. In totaal 
kocht men in Kortezwaag 62 roeden, in Lippenhuizen 92 
roeden, in de Hemrik 178 roeden en in Wijnjeterp 281 
roeden.399 Helaas bevatten de veenverkopingen in Wijnje-
terp weinig gegevens over het 16e-eeuwse landschap. 400 
Enkele keer is sprake van een ´olde leidijk´.401 In het midden 
van de 16e eeuw heeft men in de richting van de veenschei-
ding dus al nieuwe leidijken aangelegd. Het veen werd ver-
kocht vanaf deze oude leidijk. Dus ondanks dat men noord-
waarts opschoof het veen in, bevatte het gebied tussen 
deze ‘nieuwe leidijk’ en de oude leidijk nog winbaar veen. 
Wijnjeterp schreef men steevast als ‘Wyngaedorp’ en ook 
was op het westereinde van Wijnjeterp sprake van ‘Wyn-
gaebueren’. Bedoelde men Sparjebird of zijn het de boeren 
die helemaal op het westereinde van Wijnjeterp zijn ge-

melk en boter. Waarschijnlijk voor eigen gebruik en mo-
gelijk voor afzet op de markt. Het vlees van varkens en de 
honing van bijen was waarschijnlijk voor eigen gebruik. De 
paarden en ossen werden gehouden voor twee doelein-
den. De trekdieren waren onmisbaar voor de akkerbouw. 
Ze stonden bijvoorbeeld voor de wagen, ploeg of egge. 
Daarnaast werden paarden gehouden om mee te fokken. 
De ossen werden opgefokt en vervolgens doorverkocht. De 
schapen werden gehouden voor de commerciële wolpro-
ductie en natuurlijk ook voor de productie van mest. De 
mest was van groot belang voor de verbouw van gewas-
sen als rogge en haver. Wat betreft de akkerbouw was men 
voornamelijk gericht op de teelt van rogge. Waarschijnlijk 
vormde de productie van met name rogge en in mindere 
mate haver de belangrijkste economische inkomstenbron 
van de 16e- en 17e-eeuwse bedrijven. Een fijme rogge is 
namelijk duurder dan een paard en haast twee of drie keer 
zo duur als een koe. Helaas zijn we slecht ingelicht over de 
invloed van deze agrarische bedrijfsvoering op het natuur-
lijke landschap. Verschraalden de hooilanden na verloop 
van tijd of ontstonden op kleine schaal zandverstuivingen? 
Ook zijn we niet ingelicht over processen als veraarding, 
oxidatie of inklinking van de bouwakkers. Nergens wordt 
in de historische bronnen melding gemaakt van vernatting. 
Mogelijke aanwijzingen hiervoor zijn het aanmaken van 
nieuwe akkers op het hoogveen. Dit kon echter ook onder 
economische impulsen gebeurd zijn. Uit de proclamaties 
blijkt namelijk dat veenboekweit in de 17e eeuw veel werd 
verbouwd. Hoewel de eind 16e- en 17e-eeuwse agrarische 
bedrijfsvoering duidelijk is omgeschreven hebben we de 
invloed hiervan op het landschap alleen globaal weten 
te schetsen. Verder onderzoek naar de proclamaties en 
weesboeken zal een duidelijker beeld opleveren van de 
agrarische bedrijfsvoering. Mogelijk is de relatie met het 
landschap dan duidelijker weer te geven en kunnen naast 
de vervening ook andere significante veranderingen ten 
opzichte van het 19e-eeuwse landschap worden weerge-
geven.   

5.6	Landschappelijke	veranderingen	in	de	periode	
tussen de 13e en 17e eeuw

Inleiding
De landschappelijke veranderingen tussen de 13e en de 
17e eeuw zullen grotendeels tot stand zijn gekomen onder 
invloed van menselijke ingrepen. Sinds de 13e eeuw werd 
men sedentair: de nederzettingsas schoof niet meer verder 
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uit de zin: ‘… al deze venen zijn strekkende van de doeling 
of bepaling daar de naastliggende landen van beginnen, 
die heer Pieters voors. voormaals gekocht heeft en naar ’t 
noorden tenderende tot in de veenscheiding’. Helaas zijn 
de bovenstaande verkopingen alleen gericht op de hoog-
venen tussen de leidijken van Wijnjeterp en Hoornster-
zwaag. Desondanks blijkt dat ook de hoogvenen een agra-
rische gebruikseenheid vormden en als zodanig onderdeel 
uitmaakten van het agrarische bedrijf. Men gebruikte het 
hoogveen om nieuwe akkers op aan te maken en stak hier 
turf voor eigen gebruik. Ook werd het gebruikt om berken 
poot op in te zaaien. Deze gebruiksvormen eindigden toen 
de hoogvenen in de 18e eeuw zijn afgegraven. Na deze pe-
riode werd het land vooral gebruikt als wei- en bouwland. 

In het Beneficiaalboek worden de landerijen die de patroon, 
pastorie en vicarie rond 1543 in bezit had beschreven. De 
floreenkohieren (grondbelasting) dateren uit het begin van 
de 16e eeuw.409 Opvallend is dat deze grondbelasting in 
1543 op veel plaatsen naar boven toe werden bijgesteld. 
Dit gebeurde voor de vicarielanden te Beets, de pastorie-
landen in Beetsterzwaag, Olterterp, Ureterp, Siegerswou-
de en voor de pastorielanden in de Hemrik. Gemiddeld 
werd de belasting twee keer zo duur, in Siegerswoude zelfs 
vier keer. Deze stijging kwam door ‘… voerbeteringe  der 
landen’ in Siegerwoude plaatste men echter een kantte-
kening ‘… mar die landen verminderen nu dagelix weer’.410 
Het pastoriegoed was bestemd voor het levensonderhoud 
van de pastoor. De pastoor voerde zelf het beheer over 
deze landen. We mogen aannemen dat niet alleen de pas-
toriegoederen verbeterden maar ook de landerijen van de 
overige grondeigenaren. Vaak bestond het landbezit van 
de pastorie enkel uit hooilanden (maden). Onduidelijk blijft 
of het hier ging om de hooilanden in het westen of om de 
hooilanden in het dorp zelf. Mogelijk hadden de verbete-
ringen betrekking op zowel de hooilanden in het westen als 
op de hooilanden in de dorpen zelf. Naar mogelijke ingre-
pen kunnen we slechts gissen. Ging het om een verbeterde 
waterhuishouding in de benedenloop van het Koningsdiep 
nabij Oldeboorn? Dit zou kunnen verklaren dat de hooilan-
den na een aantal jaren in kwaliteit afnamen. Een betere 
ontwatering heeft namelijk oxidatie en inklinking van de 
veenlanden tot gevolg. Een enkele keer werden ook de 
gebruikstypen beschreven. Zo beschikte zowel de patroon 
als ook de pastorie van Ureterp over landerijen in ditzelfde 
dorp die werden beschreven als lage veenlanden, heide-
landen en ‘holtlanden’ of landen die met ‘kroppelholdt sijn 
belopen’. De patroon in Duurswoude beschikte over zeven 

legen? Dit laatste ligt voor de hand aangezien men in een 
veenverkoping in de Hemrik het buurtschap ‘Sparrebird’ 
wel bij naam noemde.402 Daarnaast heeft de term ‘bueren’ 
betrekking op de inwoners van een bepaalde nederzetting 
of buurtschap. Deze veenverkopingen in de Hemrik en ook 
die in Lippenhuizen leveren geen nadere informatie met 
betrekking tot het landschap. Een enkele keer was sprake 
van een dwarsgruppel die aan de noordzijde van de leidijk 
zou hebben gelegen.403 Deze dwarsgruppel of leysloot was 
ons al bekend vanuit de proclamaties. De veenverkopingen 
uit Hoornsterzwaag geven meer inzicht. Hoornsterzwaag 
grenst in het noorden aan het dorpsgebied van Wijnje-
terp. Ook hier maakte men onderscheid tussen verschil-
lende leidijken. Ze werden aangeduid met oude of boven-
ste of daar waar de leidijk nu gelegen was. Opmerkelijk is 
dat men verschillende keren melding maakte van ‘berken 
poot’ op het hoogveen buiten de leidijk.404 Blijkbaar zaaide 
men berkenzaad uit op het veen of pootte men hier jonge 
boompjes. In de 19e eeuw beschrijft Allershof dat berken-
zaad tot omstreeks januari werd bewaard. Het werd dan in 
vochtig zand gelegd en in maart of april over kweekbedden 
uitgestrooid. Om uitdroging te voorkomen werd de grond 
dicht geklopt en met rijs bedekt zodat de vogels niet bij het 
zaad konden komen. De eerste kapping vond in het vierde, 
vijfde of zesde jaar plaats. Het berkenhout en de takken 
werden voornamelijk gebruikt als bezemrijs.405 Hoewel 
deze werkwijze vooral op het zand plaastvond is een der-
gelijke methode ook goed toepasbaar op hoogveen. Hele-
maal wanneer de toplaag enigszins is ingedroogd. Tegen-
woordig is de spontane opwas van jonge berkenbomen 
zelfs een probleem in hoogveengebieden.

Tot net voor de leidijk had men had akkers (de akkersein-
den) en soms zelfs tot over de leidijk op het hoogveen. In 
een enkel geval duidde men enkele roeden hoogveen aan 
als de oosterse en westerse akker.406 De ondergrond werd 
soms verkocht en in enkele gevallen kwam de ondergrond 
na de afgraving van het veen weer toe aan de verkoper 
van het hoogveen. Vooral de aanduiding ‘doelen’,  ‘palen’ 
of ‘doeling’ en ‘paling’ zijn interessant. In dergelijke ver-
kopingen werd eerst het aantal roeden veen genoemd en 
uiteindelijk benoemde men deze doelen of palen: ‘… strek-
kende van de Zuidermeerswal (leidijk), daar die nu is, regt 
over daar nu de doelen of palen staan enzovoorts strek-
kende noordwaarts tot in de veenscheiding’.407 Later sprak 
men steeds van ‘doeling’ en ‘paling’.408 Mogelijk gaat het 
hier om een afpaling of afbakening van de veengronden 
die de heer Dekema heeft aangekocht. Dit valt op te maken 
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dende plaggen.414 Uit de boedelbeschrijvingen in paragraaf 
5.3 is gebleken dat men in Opsterland aan het einde van 
de 16e eeuw over werktuigen beschikte die duiden op het 
een organische plaggenbemesting/strooisellandbouw of 
een intensievere vorm van plaggenbemesting. Mocht de 
intensievere plaggencultuur hier in het in de 17e eeuw zijn 
aanvang hebben gehad dan kunnen we het cultuurdek in 
dezelfde periode plaatsen. Heeft men tot deze periode dan 
min of meer op het hoogveen geakkerd of aan organische 
plaggenbemesting/ strooisellandbouw gedaan? Dat de 
leyen ver van het erf waren gelegen zou hier bewijs voor 
kunnen zijn. In eerste instantie had men de akkers dicht bij 
het erf liggen. Door vernatting werd men na verloop van 
tijd gedwongen om ook meer noord- en zuidwaarts akkers 
aan te leggen. Hierbij gaan we ervan uit dat ook in het lage 
gebied ten noorden van de lijkweg nog een hoogveenpak-
ket aanwezig was. Toen men overging op plaggenbemes-
ting concentreerde men zich juist op de dicht bij huis ge-
legen akkers. Hierdoor bevatten juist deze akkers nog een 
restveenlaag. Nader onderzoek is echter nodig om deze hy-
pothese te onderbouwen. Ook andere vragen dienen dan 
nader onderzocht te worden. Wat zijn bodemkundig gezien 
de overeenkomsten en verschillen tussen de leyen en de 
bouwakkers? Vinden we alleen op de bouwakkers - dus net 
ten noorden van de hoofdweg - een restveenlaag? En is 
deze bijvoorbeeld nog verder noordelijk, ter hoogte van 
de noordelijke leyen verdwenen? En wat is de relatie met 
de oorspronkelijke veendikte? Wordt de restveenlaag naar 
het zuiden toe steeds dikker? Genoeg vragen die nu on-
beantwoord moeten blijven maar waar vervolg onderzoek 
tot nieuwe resultaten kan leiden. Men zou bijvoorbeeld 
voor verschillende dorpsgebieden in oostelijk Opsterland 
de laarpodzolgronden kunnen uitboren. Wat is de dikte 
van deze laag en waar komen nog restveenlagen voor? 
Paleobotanisch onderzoek van het cultuurdek en de rest-
veenlaag zou informatie kunnen opleveren over mogelijke 
trends tussen verschillende akkergewassen en het type 
plaggenbemesting. Mogelijk zou de C-14 of OLS (optisch 
gestimuleerde thermoluminescentie) methode tot nadere 
dateringen kunnen leiden.415 Daarnaast zou dit cultuurdek 
op verschillende plaatsen bemonsterd kunnen worden 
voor micromorfologisch, paleobotanisch en bodemche-
misch onderzoek. Men zou hierdoor inzicht kunnen krijgen 
in het type plaggenbemesting en de mate van bemesting. 
Mogelijk kan men door het hier geschetste onderzoek grip 
krijgen op veranderingen binnen het agrarische bedrijf van 
de 13e tot de 17e eeuw en de mogelijke invloeden die dit 
heeft gehad op het natuurlijke landschap. Vooral de over-

roeden woltlandt ende leechlandt. Daarnaast beschikte de 
pastorie over een kavel ‘op en uit’ van twaalf en een halve 
roede breed met hierin een mad hooiland, graslanden en 
bouwlanden.411 In Wijnjeterp werd aangegeven dat de pa-
troon een plek ´… knoplandts en ander lege landt, twelck 
nyet beter is dan de lasten´.412 Helaas kon de betekenis van 
´knop´ niet worden achterhaald, het heeft in ieder geval 
een negatieve connotatie in relatie met de opbrengst van 
het land. Meer dan de bovenstaande aanwijzingen met be-
trekking tot het uiterlijk van het landschap geven het Be-
neficiaalboek niet. Zowel in Ureterp als in Duurswoude was 
sprake van ´holdt en/of wolt´. Gezien de combinatie met 
´leechlandt´ ging het hier mogelijk om bomen als els, wilg 
en berk die op nattere gronden kunnen groeien. 

Landschappelijke veranderingen op basis van bodem-
kundige gegevens

Al eerder is gewezen op de betekenis van de laarpodzol-
gronden in verband met het toponiem ´leyen´. In paragraaf 
5.1 is een relatie gelegd tussen leyen en afgegraven, ge-
oxideerd, ingeklonken of veraard hoogveen. Betreffen de 
leyen ten zuiden van de Heereweg hier voormalige bouw-
akkers die onder invloed van oxidatie en inklinking zijn 
vernat waardoor men genoodzaakt was nieuwe bouwak-
kers in het  hoogveen aan te maken. De leyen liggen re-
latief ver van huis indien de bewoning vanaf de hooiweg 
in één keer is verplaatst naar de huidige nederzettingas. 
Vaak lagen de bouwakkers juist dichter bij het erf. Bestaat 
dan een relatie met de plaggenbemesting? Het cultuurdek 
van de laarpodzolgronden wordt in sommige gevallen van 
het onderliggende podzolprofiel afgescheiden door een 
restveenlaag. Dit restveenlaagje geeft aan dat het onder-
liggende podzolprofiel plaatselijk ongestoord is en dus 
nooit verploegd. Dit betekent dat men op deze plekken in 
eerste instantie op het veen heeft geakkerd en dat men 
nadien onder andere door plaggenbemesting een cultuur-
dek heeft opgeworpen. Spek plaatst de plaggenbemesting 
voor Noord-Nederland in de 16e of 17e eeuw.413 Tot in de 
17e eeuw verzamelden de Drentse boeren voor de potstal 
uitsluitend organische strooiselmaterialen bestaande uit 
gemaaide heide en varens, groene plaggen en bos- en hei-
destrooisel. De potstalmest die werd vervaardigd was dus 
volledig verteerbaar en leidde niet tot een merkbare opho-
ging van de bouwvoor. Pas toen in de loop van de 17e eeuw 
de organische strooiselmaterialen uitgeput raakten, zoch-
ten de Drentse boeren hun toevlucht in gestoken zandhou-



140

andere belangrijke omslag in het cultuurlandschap heeft 
zich voorgedaan na intrede van de organische en later de 
intensievere plaggenbemesting. De plaggenbemesting had 
een verschraling van de overige landgebruikseenheden in 
het dorpsgebied tot gevolg. Daarnaast werd door de invoe-
ring van plaggenbemesting een cultuurdek gevormd op de 
bouwlanden. Interessant is of de invoering van de plaggen-
bemesting ook van invloed is geweest op de agrarische be-
drijfsvoering. Pleegde men voor de plaggenbemesting nog 
altijd akkerbouw op het veen? Heeft men lange tijd aan 
organische plaggenbemesting/strooisellandbouw gedaan? 
Mogelijk is het toponiem de leyen ten zuiden van de Heere-
weg nog een relict van de akkerbouw op het hoogveen. En 
wat is de oorzaak van de lokale zandverstuivingen op de 
dekzandkopjes langs het Koningsdiep? Hoewel getracht is 
verklaringen aan te dragen is nader onderzoek nodig om 
hier uitsluitsel te geven. 

5.7	Hoofdlijnen	en	conclusies

Het 17e-eeuwse landschap in oostelijk Opsterland kent 
een opeenvolging van een aantal grondgebruikstypen. In 
hoofdlijnen zijn dit vanaf het Koningsdiep naar de veen-
scheiding: marschen – fennen – bouwakkers, kampen, 
tuinen en graslandjes – erf – bouwlanden – leyen – hoog-
veen. De modelmatige dwarsdoorsnede geeft een goed 
beeld bij deze globale dwarsdoorsnede op basis van het 
landschap in Wijnjeterp ten tijde van de 17e eeuw (afb. 
78). Hoewel de hoofdlijnen uit het model ook voor andere 
dorpen gelden is wel gebleken dat zelfs op dorpsniveau 
het lokale landschap sterk samenhangt met het natuurlijke 
milieu. Hierdoor is het mogelijk dat zelfs op dorpsniveau 
modelmatige dwarsdoorsneden van elkaar kunnen ver-
schillen.

In vergelijking met 1832 liggen de grondgebruikstypen ten 
tijde van de 17e eeuw nog op dezelfde plaats in het land-
schap. De hooilanden waren in het dal gelegen, voorna-
melijk op koopveengronden (hVz), moerige eerdgronden 
(vWz) en beekeerdgronden (pZg). De weilanden of fennen 
lagen voornamelijk op veldpodzolgronden (Hn) en moerige 
eerdgronden (vWz). De bouwlanden en ook de weilanden 
in deze zone lagen op laarpodzolgronden (cHn). Op basis 
van de proclamaties waren geen uitspraken te doen over 
mogelijke veranderingen in het natuurlijke (cultuur)land-
schap tussen de 17e en 19e eeuw. De enige verandering 
sinds de 17e eeuw was dat het hoogveenpakket aan het 
eind van de 19e eeuw geheel was verdwenen. Deels door 

gang van een mogelijke bovenveencultuur naar plaggen-
bemesting bied perspectief. Daarnaast kunnen lokale ver-
schillen tussen de dorpen onderzocht worden. 

In relatie met de plaggenbemesting dienen we de lokale 
zandverstuivingen op de hoge dekzandruggen langs het 
Koningsdiep nog te bespreken. Zowel in het natuurgebied 
de Mersken als in de Wijnjeterperschar zijn lokale zand-
verstuivingen aangetroffen (hoofdstuk 3). De verstuivin-
gen in de Wijnjeterperschar kunnen zijn ontstaan tijdens 
de 12e en 13e eeuwse bewoning, onder invloed van kar-
rensporen, het steken van plaggen of mogelijk door begra-
zing. Ook hier zou het interessant zijn om de omvang en 
aanvang van deze zandverstuivingen te bepalen. Vertonen 
de verstuivingen een duidelijke correlatie met de karren-
sporen dan kunnen de overige opties worden uitgesloten. 
Indien de verstuivingen al dateren rond de 12e of 13e dan 
is een verband aangetoond met de plaatselijke bewoning. 
Is de verstuiving van latere oorsprong dan kan dit verband 
houden met factoren als begrazing, het steken van plaggen 
en karrensporen.  

Conclusies
Resumerend kunnen we stellen dat we nog weinig grip 
hebben op het uiterlijk van het landschap in de 13e en 17e 
eeuw. Via de veenverkopingen in Hoonsterzwaag hebben 
we enig inzicht gekregen in de zone vanaf de leidijken tot 
aan de veenscheiding met Opsterland. De beschrijvingen 
verschilden niet veel van die uit de 17e eeuw. De akkers 
lagen tot de leidijken en soms zelfs op het hoogveen. Al in 
de 16e eeuw spreekt men van ‘olde leidijken’, dit betekent 
dat ze in de loop der tijd zijn verplaatst in richting de veen-
scheiding. In de zone tussen de oude- en nieuwe leidijken 
was nog winbaar hoogveen aanwezig. Waarschijnlijk ge-
bruikte men de hoogvenen niet alleen voor akkerbouw en 
het steken van turf, ook kweekte men hier berkenbomen. 
Helaas gaf ook het Beneficiaalboek ons weinig inzicht in 
het uiterlijk van het landschap. Opvallend is dat de belas-
ting over de pastoriegoederen, voornamelijk hooilanden, 
in een tijdbestek van slechts vijftig jaar soms wel twee of 
drie keer over de kop zijn gegaan. Helaas kunnen we alleen 
gissen naar de verbeteringen die hebben plaatsgevonden. 
Mogelijk heeft het van doen met de waterhuishouding. 
De pastoor in Siegerswoude beschrijft in de proclamatie-
boeken dat de verbeteringen slechts van korte duur waren 
en dat de kwaliteit van de hooilanden rond 1543 alweer 
afnam. Was dit ook in de andere dorpen het geval? Een 
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en helemaal in de periode van de eerste ontginningen het 
landschap sterk veranderde onder invloed van de mens. 
Toen het cultuurland eenmaal was gevormd bleek het ui-
terlijk van dit landschap, ondanks processen als verschra-
ling, meer stabiel en minder aan verandering onderhevig. 
De rol van de akkerbouw voor de 16e eeuw, ten tijde van en 
na de 16e eeuw lijkt essentieel in de relatie met mogelijke 
landschappelijke veranderingen. De laarpodzolgronden en 
lokale zandverstuivingen op de dekzandruggen langs het 
Koningsdiep vormen interessante bodemtypen voor nader 
onderzoek. Mogelijk is hierdoor meer zicht te krijgen op de 
dynamische wisselwerking tussen men en het natuurlijke 
landschap tussen de 13e en 17e eeuw.

turfgraven en boekweitverbouw maar toch vooral ook 
door de commerciële verveningen. 

Het eind 16e- of begin 17e-eeuwse agrarische bedrijf in 
Opsterland heeft alle kenmerken van een gemengde be-
drijfsvoering. In de akkercomponent lijkt de roggeteelt 
hierbij de hoofdrol te spelen. De veeteelt lijkt gericht te 
zijn geweest op de melkproductie maar ook de opfok van 
jongvee, veulens en ossen maakte een belangrijk deel uit 
van de bedrijfsvoering. Het melkgerei dat is aangetroffen 
ondersteund het beeld van de melk- en boterproductie. 
Enkele werktuigen duiden op de toepassing van plaggen-
bemesting. Onduidelijk is of het hier gaat om organische 
plaggenbemesting/strooisellandbouw of een intensievere 
vorm van plaggenbemesting. Gezien de laatste toepassing 
in Drenthe pas aan het eind van de 17e eeuw in belangrijke 
mate toeneemt is een intensieve plaggenbemesting in Op-
sterland aan het eind van de 16e eeuw twijfelachtig.   

Helaas hebben we geen grip kunnen krijgen op verande-
ringen in landschap en landbouw tussen de 13e en begin 
16e eeuw. Over de navolgende periode tot de 17e hebben 
we iets meer zicht kunnen krijgen. In vergelijking met het 
begin van de 16e eeuw zijn de hooilanden in het midden 
van de 16e eeuw in kwaliteit verbeterd. De pastoor in Sie-
gerswoude vermeld echter dat de kwaliteit van zijn hooi-
landen in 1543 ook alweer afnam. Daarnaast blijkt ook 
dat men in de 16e eeuw de zone van het hoogveen steeds 
verder in gebruik neemt. Onder andere door hier nieuwe 
akkers op aan te maken, de kweek van berkenbomen en 
het steken van turf.   

De dynamische wisselwerking tussen mens en het natuur-
lijke landschap blijkt uit het bovenstaande. Door ingrepen 
van de mens vonden veranderingen plaats in het natuur-
lijke landschap. Na verloop van tijd ontstond een cultuur-
landschap waarin de invloed van de mens steeds duide-
lijker te zien was. Waar men hoogstwaarschijnlijk eerst 
veenakkerbouw pleegde werd men door de ontwikkeling 
van de organische plaggenbemesting of strooisselland-
bouw mogelijk meer sedentair. Helemaal toen in de inten-
sieve plaggenbemesting in zwang raakte. De ingebruikna-
me van onontgonnen hoogveen vond in deze periode in 
Wijnjeterp vooral plaats vanwege het eigen gebruik en het 
economische gewin. De vernatting speelde hierin een on-
dergeschikte rol. De bouwakkers lagen vanaf de 17e eeuw 
tot de 19e eeuw namelijk nog steeds op dezelfde plaats in 
het landschap. Het lijkt erop dat men voor de 16e eeuw 
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6.1	Hoofdlijnen	en	conclusies

Reconstructie van het natuurlijk landschap van 
oostelijk Opsterland tijdens de vroege middeleeuwen 

(ca. 900-1000 na. Chr.)

Voor de reconstructie van het natuurlijke landschap van 
oostelijk Opsterland zijn drie verschillende geologische 
hoofdstructuren onderscheiden: stroomdalen, keileem-
plateaus en dekzandruggen. Rond 900 – 1000 na Christus 
heeft een dik pakket veen in de stroomdalen gelegen en 
ook het keileemplateau is overgroeid geraakt met een 
veenpakket. Zelfs op de hooggelegen dekzandruggen langs 
het Koningsdiep is tijdens het onderzoek nog veen aange-
troffen.

Stroomdalen
De stroomdalen van het Koningsdiep en de Drait zijn in het 
Laat-Saalien gevormd. Het stroomdal wordt gekenmerkt 
door een midden- en bovenloop. In de middenloop heeft 
in ieder geval veengroei plaatsgevonden tot in het Atlan-
ticum; in de bovenloop tot in het Subatlanticum. Door 
ontwatering in de middenloop is het veenpakket hier ster-
ker geoxideerd en veraard. Waarschijnlijk ontbreekt in de 
middenloop daarom het veenpakket dat correspondeert 
met het Subatlanticum. Tot in het Atlanticum kenmerkte 
de veengroei in de middenloop zich door elkaar afwisse-
lende pakketten van broek- en zeggeveen. De broekbossen 
bestonden uit veen met hierin boomsoorten als Els, Berk 
en Wilg. Mogelijk heeft het veen zich uiteindelijk plaatse-
lijk doorontwikkeld tot een oligotroof veen. Helaas ont-
breekt de veenlaag die met deze periode overeenkomt. In 
de bovenloop heeft zich op een pakket broek- en zegge-
veen wel een oligotroof veendek gevormd. Waarschijnlijk 
hebben we hier te maken met een iets statischer milieu. 

De veenmosveensoort Sphagnum cuspidatum wijst hierop. 
Deze soort groeit onder natte omstandigheden in slenken 
waar het water uiterst traag doorheen stroomt. Plaatse-
lijk kunnen in dit oligotrofe veenpakket nog wel mesotrofe 
vegetaties zijn voorgekomen. Hoewel ook hier de toplaag 
van het veenmosveen is geoxideerd of veraard, zal boven-
staande beschrijving van het natuurlijk landschap waar-
schijnlijk niet veel verschillen met die van rond de periode 
900 – 1000 na Christus.

Keileemplateaus
De keileemplateaus zijn gevormd in het Saalien. Tijdens 
het Weichselien is het plateau bedekt door een laag met 
dekzand. De dikte van deze dekzandafzetting verschilt 
plaatselijk. Vandaar dat het keileemplateau kan worden 
onderverdeeld in drie verschillende zones: 1. het laagge-
legen deel van het keileemplateau; 2. het hoger gelegen 
deel van het keileemplateau; 3. het hooggelegen deel 
waarop dekzandruggen zijn afgezet. Waarschijnlijk heeft 
zich op het laaggelegen deel van het keileemplateau als 
eerste veen gevormd. De veengroei onder de kerkheuvel 
van Wijnjeterp werd gedateerd in het Subatlanticum. Hier 
vond direct oligotrofe veengroei plaats op het pleistocene 
zand. Hoewel de kerkheuvel tot de laaggelegen zone van 
het keileemplateau behoort, ligt dit plateau plaatselijk nog 
lager. Mogelijk is de veengroei hier eerder gestart en vond 
voorafgaand aan de oligotrofe veengroei nog een fase 
plaats met de groei van eutrofe tot mesotrofe venen. Ook 
hier is de veenlaag die overeenkomt met de vroege mid-
deleeuwen geheel verdwenen. Het oligotrofe veenpakket 
dat op het hooggelegen keileemplateau met dekzandrug-
gen heeft gelegen is pas in de 18e en 19e eeuw afgegraven. 
Deze zone lag ten zuiden van Wijnjeterp en Duurswoude. 
In het midden van de 18e eeuw had dit pakket – net ten 
zuiden van westelijk Wijnjeterp – nog een dikte van 3 m. 
In de vroege middeleeuwen was het pakket voorname-
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lijk opgebouwd uit veenmosveensoorten. In droge perio-
den raakte de top van het veenpakket mogelijk begroeid 
met bijvoorbeeld heide en berkenbomen. Het hooggele-
gen keileemplateau dat niet bedekt is door een dikke laag 
met dekzand ligt voornamelijk rond de dorpen Ureterp en 
Siegerswoude. Het is zeer waarschijnlijk dat ook dit pla-
teau bedekt is geraakt door een veenlaag. In uitblazings-
kommen en pingoruïnes komt nog steeds veen voor. Ten 
noorden van Siegerswoude heeft een veenpakket gelegen 
dat op dezelfde NAP-hoogte ligt als het keileemplateau. 
Hoewel we alle reden hebben om aan te nemen dat het 
plateau bedekt is geweest met oligotroof veen, kunnen we 
dit helaas niet staven met concreet bewijs. Over het uiter-
lijk van het landschap omstreeks 900 – 1000 na Christus 
zijn dan ook geen uitspraken te doen.   

Dekzandruggen	langs	het	Koningsdiep
De dekzandruggen aan weerszijden van het dal van het Ko-
ningsdiep zijn ontstaan in de laatste fase van het Weichse-
lien. Door de ligging langs het dal vond vanaf de dekzand-
ruggen waarschijnlijk altijd een relatief goede afwatering 
plaats richting dit dal. Desondanks zijn de dekzandruggen 
vermoedelijk bedekt geweest met een dunne laag oligo-
troof veen. Op één van deze dekzandruggen is onder een 
klein stuifzanddek namelijk een veenlaagje aangetroffen. 
Het is niet duidelijk of deze veengroei heeft plaatsgehad in 
een uitblazingsvlakte of op de dekzandrug zelf. Dit verschil 
is echter essentieel bij een mogelijke veenbedekking van 
de dekzandrug. Vandaar dat we ook voorzichtig moeten 
zijn met een interpretatie van de lokale vegetatie. Mochten 
de hoogste delen van deze ruggen boven het veen hebben 
uitgestoken, dan zouden deze begroeid kunnen zijn ge-
weest met boomsoorten als Els, Berk, Wilg en mogelijk 
Eik of Beuk. Nader onderzoek onder lokale verstuivingen 
op deze dekzandruggen zou hier uitsluitsel over kunnen 
geven. 

Kolonisatie en ontginning in oostelijk Opsterland 
(1000 na Chr. tot 1300 na Chr.)

De reconstructie van het natuurlijke landschap heeft aan-
getoond dat het water de enige manier vormde om het 
gebied in ontginning te nemen. Het dal van het Konings-
diep bestond destijds uit een groot veenmoeras dat mo-
gelijk alleen toegankelijk was via kleine veenstroompjes. 
Maar vanaf wanneer nam men dit deel van oostelijk Op-
sterland in ontginning? 

Het oostelijk deel van Opsterland behoorde in de middel-
eeuwen wereldlijk en geestelijk gezien tot het district Bor-
nego. Dit district valt samen met de voormalige vijf grie-
tenijen Opsterland, Utingeradeel, Schoterland, Haskerland 
en Aengwirden. Behalve Schoterland zijn deze grietenijen 
allemaal vanaf de Boorne gekoloniseerd. Historisch gezien 
kunnen we de start van de kolonisatie van Bornego plaat-
sen in de 11e eeuw. Bezien we het opgravingsmateriaal dan 
lijkt de kolonisatie al één of twee eeuwen eerder zijn aan-
vang te hebben gehad. Het gaat hier echter om de weste-
lijk gelegen gebieden. 

Op basis van de historisch vermeldingen van Bakkeveen, 
archeologisch schervenmateriaal en de opgraving in Wijn-
jeterp mogen we aannemen dat oostelijk Opsterland al 
in de 12e eeuw is gekoloniseerd. Deze ontginningsfase 
hebben we aangeduid als fase I. De erven die in Wijnjeterp 
zijn opgegraven lagen toen nog op de dekzandrug langs 
het Koningsdiep. Uit deze periode stammen waarschijnlijk 
ook de rechthoekige oud kerkhoven die tijdens dit onder-
zoek in Wijnjeterp en Bakkeveen zijn aangetroffen. Het oud 
kerkhof in Wijnjeterp lag vlakbij de opgegraven nederzet-
ting. Waarschijnlijk hebben tussen de opgegraven erven 
en het oud kerkhof nog meerdere boerderijen gestaan. Al 
snel schoof deze nederzetting op richting de huidige ne-
derzettingsas. Op basis van vondstmateriaal en de datering 
van de kerk van Ureterp lijkt het erop dat hoeven in oos-
telijk Opsterland in de 13e eeuw dit punt hebben bereikt. 
Vanaf dit moment schoven de dorpen niet meer verder op 
het veen in. Deze fase komt overeen met de uiteindelijke 
dorpsvorming en kan gezien worden als fase II. Mogelijk 
is voor oostelijk Opsterland ook nog een fase 0 te onder-
scheiden. Deze fase zouden we dan in de 11e eeuw moeten 
plaatsen.   

Men heeft het veenpakket in ontginning genomen door 
haaks op het Koningsdiep sloten aan te leggen in het veen. 
Hierdoor vond een optimale afstroming plaats in de rich-
ting van de rivier. Vooral in het oostelijk deel van Opster-
land lijkt ook het pleistocene reliëf van belang te zijn ge-
weest. Het verkavelingspatroon van de opgegraven erven 
in Wijnjeterp lijkt in eerste instantie namelijk gericht te zijn 
geweest op de dekzandrug waarop de erven waren gele-
gen. Daarnaast lag deze verkavelingsrichting ook nog haaks 
op de historische loop van het Koningsdiep. Later vind een 
heroriëntatie plaats van het verkavelingspatroon waar-
door het lijkt alsof de verkaveling nooit op de dekzandrug 
gericht is geweest. In Ureterp is op de overgang van het 
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reconstructie worden gemaakt van het 17e-eeuwse land-
schap in het dorp Wijnjeterp. Daarnaast was het mogelijk 
om de hoofdlijnen te schetsen van de agrarische bedrijfs-
voering aan het eind van de 16e en het begin van de 17e 
eeuw in Opsterland. Helaas ontbraken historische bronnen 
om inzicht te krijgen in landschappelijke veranderingen van 
vóór deze periode onder invloed van menselijke ingrepen.

Het 17e-eeuwse landschap in oostelijk Opsterland wordt 
gekenmerkt door een opeenvolgende zonering van mar-
schen – fennen – bouwakkers, kampen, tuinen en graslan-
den – erven – bouwlanden – leyen en tot slot het oligo-
trofe veen. Deze grondgebruikstypen vormden essentiële 
onderdelen voor de agrarische bedrijfsvoering in de 17e 
eeuw. Op hoofdlijnen kon voor Opsterland een gemengd 
bedrijf worden onderscheiden, waarbij in de akkerbouw-
component de roggeteelt de hoofdrol speelde en in de 
veeteelt de melkproductie en de opfok van jong melkvee 
voor bedrijven in Holland en Utrecht die waren gericht 
op de zuivelproductie. Paarden en ossen werden gehou-
den als trekdieren, daarnaast werden paarden aangehou-
den om hier mee te fokken. Waarschijnlijk werd ook met 
ossen gefokt en werden naast de veulens ook de jonge 
ossen doorverkocht. Daarnaast was ook de schapenteelt 
van belang. Doorgaans leverden de marschen het hooi 
waarmee het vee in de winter werd bijgevoerd. De fennen 
dienden als weilanden voor de koeien en waarschijnlijk 
ook voor de schapen. De mest van het vee - waarbij de 
schapen een belangrijke rol vervulden – werd in de pot-
stal verwerkt. Waarschijnlijk gebeurde dat in de 17e eeuw 
nog met organischstrooisel of plaggen van hoofdzake-
lijk organisch materiaal. Hiermee werden vervolgens de 
bouwakkers, tuinen en bouwlanden bemest. Mogelijk 
ging men aan het eind van de 17e eeuw of zelfs in de 18e 
eeuw over op plaggenbemesting met zandhoudende plag-
gen. Hierdoor zijn later de laarpodzolgronden ontstaan 
die kenmerkend zijn voor de dorpen in het studiegebied. 
De kampen werden afwisselend gebruikt als gras- en ak-
kerland. Een andere mogelijkheid is dat men de kampen 
gebruikte voor bijzondere akkerbouw en tuinbouwgewas-
sen die niet binnen de reguliere vruchtwisseling pasten. Op 
het erf vinden we de hoeve met bijbehorende schuren en 
vaak ook het schapenhok. Daarnaast was het erf beplant 
met eikenbomen en soms een appelbomen. In de richting 
van de veenscheiding achter het erf lagen de bouwlanden. 
Deze waren weer onderverdeeld in langgerekte akkers. De 
hieropvolgende zone werd benoemd als ´de leyen´. Dit 
waren pas aangemaakte akkers op het hoogveen. Vooral in 

beekdal naar het hoger gelegen keileemplateau een knik 
waar te nemen in het verkavelingspatroon. Deze knik komt 
min of meer overeen met de ligging van de dekzandrug-
gen langs het Koningsdiep. Helaas kan de knik in de ver-
kaveling niet verklaard worden; een verband met de dek-
zandruggen lijkt waarschijnlijk. In de nederzettingsassen 
zijn ook zogenaamde ‘onderbrekingen’ en ‘verspringingen 
of bajonetaansluitingen’ waar te nemen. De onderbrekin-
gen lijken bepaald te zijn door het plaatselijk reliëf. Tussen 
Ureterp en Selmien ligt bijvoorbeeld het dal van de Drait 
waardoor zich hier een onderbreking voordoet in de ne-
derzettingsas. De verspringingen daarentegen hebben niks 
te maken met het plaatselijke reliëf. Ze doen zich voor in 
de nederzettingsas en soms ook in de achterliggende lei-
dijken. Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met ver-
schillende ontginningseenheden. Klaarblijkelijk hebben de 
vroegere kolonisten het veen dus groepsgewijs in dit soort 
‘blokken’ in ontginning genomen. Dat de hoeven van een 
ontginningseenheid wat betreft de nederzettingsas precies 
op een lijn liggen duidt op onderlinge samenwerking. Daar-
naast moet er tussen de afzonderlijke ontginningseenhe-
den ook een afstemming zijn geweest. De grootschalige 
ontginningen in oostelijk Opsterland en eigenlijk in geheel 
Bornego duiden daarom op enige sturing van in ieder geval 
regionaal niveau. Concreet bewijs hiervoor ontbreekt. 
Voor een eenduidige maatvoering van de afzonderlijke 
kavels die ‘op en uit’ liggen, zijn geen directe bewijzen. Per 
dorp en ook binnen een dorp lopen de breedtematen per 
kavel zeer uiteen. 

Informatie met betrekking tot de agrarische bedrijfsvoe-
ring – en dus de exploitatie van het veen - in fase 0 en 
fase I ontbreekt niet alleen voor het studiegebied, maar 
eigenlijk voor geheel Zuidoost-Friesland. De opgraving 
nabij de Hooiweg leverde één spieker op. Dit betekent dat 
men waarschijnlijk rogge heeft verbouwd. Op basis van het 
micro- en macroresten onderzoek in de kerkheuvel van 
Wijnjeterp is met zekerheid aangetoond dat men tijdens 
fase II in Wijnjeterp rogge verbouwde. Mogelijk zijn ook 
akkeronkruiden aangetroffen, maar het kan ook gaan om 
planten die van nature voorkwamen in dit half-natuurlij-
ke landschap. Aangetroffen schimmelsporen wijzen op 
lokale veeteelt. Helaas ontbreken verdere gegevens be-
treffende de agrarische bedrijfsvoering in fase 0, I of II. 

Landschapsdynamiek tussen de 13e en 17e eeuw

Op basis van historische bronnen kon een modelmatige 
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6.2	Mogelijkheden	voor	toekomstig	onderzoek

Hieronder worden een aantal aandachtspunten voor toe-
komstig onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van 
Opsterland weergegeven. 

Onderzoek naar de kolonisatie en ontginning
Het onderzoek naar de kolonisatie en ontginning van Zuid-
oost-Friesland is tot op heden zeer beperkt geweest. Een 
verklarende factor hiervoor is het summiere historische 
bronmateriaal dat teruggaat op de periode van kolonisa-
tie. Daarnaast heeft vrijwel geen archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden dat gericht was op deze fase. Toch zou een 
interdisciplinair onderzoek waarin historisch, historisch-
geografisch, archeologisch, bodemkundig en paleobota-
nisch onderzoek wordt gecombineerd tot nadere inzichten 
kunnen leidden.

Ontginningseenheden
In het onderzoek is al uitvoerig gesproken over de verschil-
lende ontginningseenheden die per dorp onderscheiden 
kunnen worden. Maar wat houdt dit nou precies in? Histo-
risch onderzoek in combinatie met historisch-geografisch 
onderzoek zou tot nieuwe inzichten kunnen leidden. On-
derscheid voor elk dorp in Zuidoost-Friesland de afzonder-
lijke ontginningseenheden op basis van: verkavelingspatro-
nen; verspringingen in de nederzettingsas; Stemkohieren 
en aanvullende informatie uit historische bronnen. Recon-
strueer deze ontginningsblokken digitaal en kijk waar het 
kerkegoed zich in deze blokken bevindt. Mogelijk kan een 
relatie met de stemkohieren worden gevonden. Daarnaast 
zou het inzicht kunnen geven in het sociale karakter van 
de ontginningen. Waren deze toch meer gestuurd dan nu 
wordt aangenomen? En speelt de kerk tijdens het begin 
van de ontginning al een rol? Dorpen met een rijk bron-
nenarchief en waarin duidelijke ontginningseenheden te 
onderscheiden zijn zouden in een case study op basis van 
de bezitsreconstructie nader kunnen worden onderzocht. 
Zodoende zou het verband tussen de stemkohieren en de 
ontginningseenheden nader onderzocht kunnen worden, 
maar ook bijvoorbeeld de oorspronkelijke maatvoering ten 
tijde van de ontginning. Het blijft onzeker over welke fase 
we dan spreken in deze ontginningsfase.

de 17e eeuw teelde men in deze zone veenboekweit. De 
laatste zone bestond uit het oligotrofe veendek dat achter 
de leidijken lag. Men gebruikte deze zone om turf te steken 
voor eigen gebruik, plaggen te steken, nieuwe akkers aan 
te leggen en mogelijk om berkenbomen te kweken. Moge-
lijk werd het oligotrofe veen ook begraasd door schapen. 

De invloed van de mens op het natuurlijk landschap vooraf-
gaand aan de 17e eeuw komt verder alleen nog naar voren 
in de Proclamatieboeken en enkele veenverkopingen in 
Wijnjeterp. Uit de Proclamatieboeken is gebleken dat in de 
periode tussen het begin en het midden van de 16e eeuw 
de hooilanden in kwaliteit zijn verbeterd. Het werd niet 
duidelijk of het hier ging om de hooilanden in het studiege-
bied of om de hooilanden in het lage midden. De pastoor 
van Siegerswoude vermeldde in 1543 dat de hooilanden 
in deze periode ook alweer in kwaliteit afnamen. De oor-
zaak van de kwaliteitstoename en de mogelijke -afname 
is niet duidelijk geworden. Uit enkele 16e-eeuwse veen-
verkopingen is gebleken dat men in deze periode de zone 
van het oligotrofe veen ook al exploiteerde. Men spreekt 
in het midden van de 16e eeuw namelijk al van ‘oude’ en 
‘nieuwe’ leidijken. Dit wijst erop dat men in de richting van 
de veenscheiding al nieuwe leidijken had aangelegd in het 
oligotrofe veen. Al in de 16e eeuw maakte men dus waar-
schijnlijk nieuwe akkers aan op het oligotrofe veen, waar-
door de leidijk verlegd moest worden. 

De dynamische wisselwerking tussen mens en het natuur-
lijk landschap is aangetoond voor de 17e eeuw. Op lokaal 
niveau blijkt dat de grondgebruikstypen sterk afhanke-
lijk waren van het reliëf en het hiermee samenhangende 
bodemtype. De dynamische wisselwerking tussen mens 
en landschap in voorafgaande tijden wordt niet duidelijk. 
Mogelijk zijn lokale zandverstuivingen op de dekzandrug-
gen langs het Koningsdiep ontstaan door toedoen van 
de mens. Hoe en wanneer deze zijn ontstaan kan alleen 
aangetoond worden door nader onderzoek. Ook de laar-
podzolgronden bieden mogelijkheden. Nader onderzoek 
zou kunnen aantonen wanneer het cultuurdek is opge-
worpen, wanneer men overging van organische plaggen-
bemesting naar het gebruik van zandhoudende plaggen 
en hoe men voorafgaand aan deze periode de agrari-
sche bedrijfsvoering uitoefende op dit oligotrofe veen-
dek. Mogelijk is door dergelijk aanvullend onderzoek 
inzicht te krijgen in de agrarische bedrijfsvoering en het 
natuurlijk landschap van de 13e tot en met de 16eeeuw.  
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gaat om de stuifzanden op de dekzandruggen langs het Ko-
ningsdiep en de laarpodzolgronden op het keileemplateau. 

Laarpodzolgronden
Onder de laarpodzolgronden in het studiegebied is in som-
mige gevallen een restveenlaag aangetroffen. Hieronder 
ligt nog een vrijwel intact podzolprofiel. Dit betekent dat 
de oorspronkelijke veenlaag waarop men heeft geakkerd 
nooit geheel is verdwenen. Het bovenligende cultuurdek is 
na verloop van tijd opgeworpen. Dit biedt de mogelijkheid 
om nader onderzoek te doen naar de agrarische bedrijfs-
voering. Vooral paleobotanisch onderzoek in combinatie 
met een biochemisch- en micromorfologisch onderzoek 
is kansrijk. Zou het mogelijk zijn om met C-14 of OSL (op-
tisch gestimuleerde thermoluminescentie) een datering te 
geven van de start van de veengroei en het opwerpen van 
het cultuurdek? Ook leidt dergelijk onderzoek tot inzicht 
in het type plaggenbemesting, de mate van bemesting, de 
teelt van verschillende soorten akkergewassen door de tijd 
heen en mogelijke trends in deze gewassenteelt. Welke 
ontwikkeling maakte de akkerbouwcultuur door en wat 
waren de consequenties voor het omringende landschap? 

Dekzandruggen langs het Koningsdiep
Zowel in de Wijnjeterperschar als op de Merskenheide zijn 
zandverstuivingen waargenomen. Wat heeft ertoe geleid 
dat deze hooggelegen natuurgebieden zijn gaan verstuiven 
en wanneer heeft dit plaatsgehad? Bijna op het hoogste 
punt van de Merskenheide is onder een stuifzandlaag een 
veraard restveenlaagje aangetroffen. Gestructureerde bo-
ringen in vergelijkbare natuurgebieden waar veel micro-
reliëf aanwezig is zijn kansrijk. Vaak zijn de tegenwoordig 
hogere plaatsen in dit landschap voormalige natte plekken 
waar stuifzand is ingewaaid. Een datering van de start van 
deze verstuivingen levert een mogelijke relatie met het 
middeleeuwse ontginningsproces of mogelijk latere of juist 
vroegere ingrepen in dit landschap. Daarnaast zou een der-
gelijk onderzoek een inzicht kunnen geven in het vroegere 
reliëf van deze dekzandruggen.

Het bovenstaande onderzoek is slechts een schets op 
hoofdlijnen. Elk thema dient nog verder te worden gecon-
cretiseerd. Desondanks biedt dit interdisciplinaire onder-
zoek nog talrijke kansen voor het toekomstig onderzoek 
naar de kolonisatie en agrarische ontginningsgeschiedenis 
van Zuidoost-Friesland. 

Archeologisch onderzoek

Het archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse agra-
rische veenontginningen in Zuidoost-Friesland is in verge-
lijking met overige tijdsperioden sterk onderbelicht geble-
ven. De onderzoeken zijn op één hand te tellen. Vandaar dat 
juist dit vakgebied een belangrijke rol kan spelen om meer 
grip te krijgen op het kolonisatie- en ontginningsproces. 
Idealiter zou door archeologisch onderzoek inzicht worden 
verkregen in de ontginningsfasen 0, I en II. Voor fase II zijn 
op basis van historische kaarten voormalige huisplaatsen 
te traceren. Zijn in de ondergrond nog resten aanwezig van 
boerderijen die teruggaan tot de 13e eeuw? De vele oude 
kerkhoven in Zuidoost-Friesland corresponderen met fase 
I in de ontginning. Mogelijk zijn in de nabije omgeving nog 
voormalige huisplaatsen in de vorm van boerderijen te 
traceren. En wat levert een proefsleuvenonderzoek op in 
een oud kerkhof? Mogelijk kunnen dan uitspraken worden 
gedaan over gebruikte bouwmaterialen. Ook zou de mo-
gelijkheid onderzocht moeten worden voor een mogelijke 
fase 0 in de nabijheid van de riviertjes in dit gebied. Is de 
archeologische veldverkenning in dit kader toepasbaar? 
Mogelijk zijn in de veengebieden nog voormalige resthe-
men of bijvoorbeeld veenterpjes uit deze fase te traceren 
door een nauwkeurige analyse met behulp van de AHN2 
en historische luchtfoto’s. Natuurlijk dient ook het mid-
deleeuwse schervenmateriaal uit Zuidoos-Friesland, op-
geslagen in het Archeologische Depot in Nuis, onderzocht 
te worden. Het archeologisch onderzoek zou een sterk pa-
leobotanische component moeten hebben om zodoende 
uitspraken te kunnen doen over het plaatselijk natuurlijk 
landschap maar ook over de agrarische bedrijfsvoering. 

Bodemkundig en paleobotanisch onderzoek
In het oostelijk deel van Zuidoost-Friesland komt de pleis-
tocene zandondergrond op een gegeven moment aan de 
oppervlakte te liggen. Dit leidt tot een totaal andere ont-
wikkeling in het natuurlijk milieu vergeleken met de ontgin-
ningen waar tot op de dag van vandaag een dik veenpakket 
in de ondergrond zit. Juist deze dynamiek is interessant. 
Hoe heeft de mens zich aan deze veranderende omstandig-
heden kunnen of moeten aanpassen? En wat voor invloed 
heeft dit gehad op de ontwikkeling in bijvoorbeeld de agra-
rische bedrijfsvoering? In het oostelijk deel van Opsterland 
zijn mogelijkheden om dergelijke veranderingen nader te 
onderzoeken. Ook in de rest van Zuidoost-Friesland zijn 
zeer waarschijnlijk vergelijkbare gebieden te vinden. Het 
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Bronnen Onderzoeksmethoden & technieken

Reconstructie van het natuurlijke landschap

Deelvraag 3a Geologische kaart 1:50.000, Blad 11 Oost: Bodemkaart 1:50.000, Blad 
11 Oost: Geomorfologische kaart (digitaal in ArcGIS): Boringen uit het 
DinoLoket van TNO: Eigen booronderzoek, dwarsraai Ureterp: 
Literatuurstudie. 

Literatuurstudie en kaartanalyses & interpretatie van boorge-
gevens

Deelvraag 3b Zie bovenstaande. Daarnaast is gebruik gemaakt is een booronderzoek 
uitgevoerd in dekzandruggen langs het Koningsdiep, laarpodzolgron-
den, moerige podzolgronden en in kerkheuvels in het studiegebied. 
Tevens is gebruikt gemaakt van historische kaarten. 

Literatuurstudie en kaartanalyses. Analyse boorgegevens. 
Veenreconstructie op basis van huidige bodemtypen, histo-
rische kaarten en boorgegevens. 

Deelvraag 3c Bodem- en geologische kaart 1:50.000, Blad 11 Oost. Rijkswaterstaat 
Actueel Hoogtebestand Nederland. 

Literatuurstudie en kaartanalyses. Interpretatie van Actueel 
Hoogtebestand Nederland

Deelvraag 3d Paleobotanisch onderzoeken uit de omgeving van en in het studi-
egebied (pollendiagrammen). Gegevens van de restveenlaag onder 
kerkheuvel Wijnjeterp (micro- en macroresten).  

Literatuurstudie. Interpretatie pollendiagrammen en de mi-
cro- en macroresten van de restveenlaag onder de kerkheuvel 
van Wijnjeterp. 

Kolonisatie & ontginning

Deelvraag 2a Historische bronnen: Groot placaat en charter-boek van Vriesland, 
Oorkondenboek van Groningen en Drenthe. Literatuurstudie (Hal-
bertsma 1962/1963, Van der Molen 1977). 

Literatuurstudie. Analyse en interpretatie van historische 
bronnen. 

Deelvraag 2b Archeologisch schervenmateriaal uit het Archeologiosch Depot in 
Nuis. Opgravingsplattegrond opgraving te Wijnjeterp. Boorgegevens. 
Kerkpatrocinia van Opsterland. Bouwhistorische gegevens kerken in 
Opsterland. 

Datering middeleeuwse aardewerk en analyse van dit scher-
fmateriaal. Interpretatie kerkhistorische gegevens en patro-
cinia. Analyse boringen in oud kerkhoven. Literatuurstudie.  

Deelvraag 2c Historische kaarten (TMK 1850, Kadaster 1832, Bonnebladen, 
Schotanus Halma 1718, kaarten uit het archief van de Opsterlandse 
Veencompagnie). Datering van archeologische schervenmateriaal uit 
het studiegebied. Digitale stemkohieren 1640, 1698 en 1708. Digitale 
floreenkohieren 1700. Rijkswaterstaat, Actueel Hoogtebestand Neder-
land. Opgravingsplattegrond opgraving Wijnjeterp.  

Morfogenetische interpretatie van het verkavelingspatroon 
op basis van historische kaarten en de AHN. Literatuurstudie. 
Analyse verkavelingsmaten.

Deelvraag 2d Gegevens uit referentiegebieden in Nederland. Pollendiagrammen. Ge-
gevens van de restveenlaag onder kerkheuvel Wijnjeterp. Opgravings-
gevens van de opgraving in 1962 te Wijnjeterp. 

Literatuurstudie, interpretatie van pollendiagrammen en het 
onderzoek naar de restveenlaag te Wijnjeterp. 

Deelvraag 2e Digitale stemkohieren. Beneficiaalboek 1543. Digitale kadasterkaart 
1832. 

Analyse digitale stemkohieren en kadasterkaart 1832 met 
behulp van het programma ArcGIS. Literatuurstudie. 

Deelvraag 2f Kadaster 1832, stem- en floreenkohieren, proclamatieboeken, benefi-
ciaalboeken, register van den aanbreng, archief Familie Van Harinxma 
thoe Slooten, genealogische werken J. Post over Opsterland, kerkelijke- 
of dorpsarchieven

Bezitsreconstructie

Landschapsdynamiek tussen de 13e en 17e eeuw

Deelvraag 3a Literatuur referentiegebied de Stellingwerven en Koekange. Histo-
rische kaarten (Schotanus Halma 1718, Kaartcollectie Tresoar, nr. 
10.451, W.A. Sloterdijk, 1755 & nr. 10.682, Focke Eijles, 1741. Jan Post, 
vertaling van proclamaties uit de proclamatieboeken van Opsterland. 
Digitale stem- en floreenkohieren. 

Literatuurstudie. Bezitsreconstructie. Analyse van historisch 
kaartmateriaal. 

Deelvraag 3b Jan Post, vertaling van proclamaties uit de proclamatieboeken van 
Opsterland. Jan Post, vertaling van de weesboeken van Opsterland. 
Online Middelnederlands Woordenboek. Literatuur referentiegebied 
de Stellingwerven en Koekange. 

Literatuurstudie. Bezitsreconstructie. Interpretatie inboedel-
gegevens uit de weesboeken.

Deelvraag 3c Digitale kadasterkaart 1832. Jan Post, vertaling van proclamaties uit de 
proclamatieboeken van Opsterland. Beneficiaalboek 1543. 

Interpretatie van de waarde van hooi- en bouwlanden. 

Deelvraag 3d Proclamatieboek 1543. 16e-eeuwse veenverkopingen (Tresoar, toegang-
snummer 103). 

Literatuurstudie. Bronnen- en archiefonderzoek. 

Bijlage	1.	Tabel	met	gebruikte	bronnen	en	onderzoeksmethoden	en	-technieken.	
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Bijlage	2.	Geologische	kaart	1:50.000,	Blad	11	Oost.	
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Bijlage	3.	Boorstaten	dwarsraai	Ureterp	

De nu volgende boorstaten zijn gegenereerd met behulp 
van het programma Deborah2 van RAAP Archeologisch   
Adviesbureau. 

De boorstaatnummers 1-38 komen overeen met de borin-
gen op afb. 11. 

Boring 39 = boring 7a
Boring 40 = boring 9a
Boring 41 behoort tot bijlage 4 en komt overeen me boring 
Dz1. 
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De nu volgende boorstaten zijn gegenereerd met behulp 
van het programma Deborah2 van RAAP Archeologisch  
Adviesbureau. 

Boring kerkheuvel Ureterp = boorstaat nr. 97
Boring kerkheuvel Siegerswoude  = boorstaat nr. 98
Boring kerkheuvel Wijnjeterp  = boorstaat nr. 95
Boring kerkheuvel Duurswoude  = boorstaat nr. 96

Op afb. 28. zijn de kerkheuvels weergegeven op de AHN. 

Bijlage	4.	Boorstaten	van	boringen	in	kerkheuvels	uit	het	studiegebied
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Bijlage	5.	Boorstaten	van	boringen	in	dekzandruggen

De nu volgende boorstaten zijn gegenereerd met behulp 
van het programma Deborah2 van RAAP Archeologisch  
Adviesbureau. 

De boorstaatnummers 41 - 59 komen overeen met boring 
Dz 1 tot en met Dz 19. Op afbeelding 31 zijn deze boringen 
op een kaart weergegeven. 

Boring 41 = Dz 1
Boring 42 = Dz 2
Etc. 
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Bijlage	6.	Boorstaten	laarpodzol-	en	moerige	podzolgronden

De nu volgende boorstaten zijn gegenereerd met behulp 
van het programma Deborah2 van RAAP Archeologisch  
Adviesbureau. 

De boorstaatnummers ... - ....komen overeen met boring 
Wp/cHn 1 tot en met Wp/cHn  8. Op afbeelding 37 zijn deze 
boringen op de historische kaart van Schotanus Halma uit 
1718 weergegeven. 

Boring 87 = Wp/cHn 1
Boring 88 = Wp/cHn 2
Etc. 
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Bijlage	7.	Boorstaten	oud	kerkhof	te	Bakkeveen	&	Wijnjeterp

De nu volgende boorstaten zijn gegenereerd met behulp 
van het programma Deborah2 van RAAP Archeologisch  
Adviesbureau. 

Over het oud kerkhof van Wijnjeterp zijn twee dwarsraai-
en gezet (A & B). Boring A1 tot en met A7 corresponderen 
met de boorstaatnummers 60 t/m 66. Boring B1 tot en met 
B5 corresponderen met de boorstaatnummers 67 t/m 71. 
(afb. 49). 

Ook op het oud kerkhof van Bakkeveen zijn twee dwars-
raaien met boringen gezet (A & B). Op de eerste raai zijn 
boring A1 tot en met A8 gezet, deze komen overeen met 
boorstaatnummers 72 t/m 79. De tweede raai (B1 tot en 
met B7) komt overeen met de boorstaatnummers 80 t/m 
86. Op afbeelding 51 zijn de boorraaien met boornummers 
weergegeven.
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Opgraving Elzinga, 
Wijnjeterp

Aantal Keramieksoort  1050 1100 1150 1200 1250 1300

   

Friesland	F	2007-VII-119 1 Kogelpot

1 Verbrand leem

Friesland	F	2007-VII-120 2 Verbrand leem

Friesland	F	2007-IV-471 3 Pingsdorf

2 Pingsdorf

1 Pingsdorf

1 Paffrath

21 Kogelpot

6 Kogelpot

5 Kogelpot

4 Kogelpot

13 Kogelpot

9 Kogelpot

9 Kogelpot

4 Kogelpot

3 Basaltlava   

3 Wrijfsteen   

4 Klopsteen   

2 Natuurlijke steen   

2 Weefgewicht of 
netverzwaring

Bijlage	8.	Datering	vondstmateriaal	van	de	opgraving	aan	de	Hooiweg	in	1962
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Voorwerk Siegerswoude Aantal Keramieksoort  1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
   

Doos	1512,	swv	II,	128 1 Steengoed     
1 Kogelpot   
1 Kogelpot     
1 Kogelpot   
1 Kogelpot    
2 Kogelpot     
1 Kogelpot    
2 Kogelpot   

doos	1512b,	swv-II-159 1 Kogelpot   
1 Kogelpot    
1 Kogelpot    
1 Kogelpot    
1 Kogelpot    

doos	1512a,	swv-II-136 1 Baksteen   
waterput 1 Verbrande klei    

1 Slijpsteen     
1 Verbrande klei      
1 Kogelpot     
1 Kogelpot    
1 Steengoed    

1 Langerwehe     

1 Siegburg     

1 Siegburg     

swv-II-136 1 Kogelpot    

1 Kogelpot     

3 Kogelpot  

2 Kogelpot  

5 Kogelpot    
1 Kogelpot   

1 Kogelpot    
2 Kogelpot   
1 Kogelpot     
2 Kogelpot     
1 Kogelpot   
2 Kogelpot     

doos 1511b, swv nummer 
219

1 Siegburg
  

1 Kogelpot   
8 Kogelpot   
2 Kogelpot     
1 Kogelpot   
6 Kogelpot    

Bijlage	9.	Datering	vondstmateriaal	van	de	opgraving	van	het	Voorwerk	in	Siegerswoude
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Voorwerk Siegerswoude Aantal Keramieksoort  1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
   

doos 1511a 1 Natuursteen

nr.	239 1 Kogelpot
nr. 232 1 Kogelpot
nr. 224 verschillende 

stenen
doos	1510,	nr.	228 1 Kogelpot
doos	1510g,	nr.	228 2 Kogelpot
nr.	228f 1 Kogelpot
doos 1510e 1 Kogelpot
doos 1510a 1 Kogelpot

nr.	228c 1 Kogelpot
doos 1510 5 Baksteen

2 Verbrande klei
9 Kogelpot
1 Kogelpot
1 Kogelpot
1 Kogelpot
2 Kogelpot
1 Kogelpot
1 Kogelpot

doos 1510b 2 Baksteen
2 Kogelpot
1 Kogelpot
1 Kogelpot

doos	1510,	nr.	228 1 Kogelpot
1 Siegburg
1 Siegburg
1 Kogelpot
1 Kogelpot
1 Kogelpot
1 Kogelpot
1 Kogelpot
1 Kogelpot
6 Verbrande klei

doos	1509a 1 Ijzerslak
1 Kogelpot

doos	1509b 1 Kogelpot
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Bijlage	10.	Datering	vondstmateriaal	van	de	opgraving	van	het	uithof	Mariënhof	in	Bakkeveen

Aantal Keramieksoort  1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600

Complex	Mariënhof
Friesland	FM	1969-IV-17 1 Kogelpot   

1 Kogelpot     
Doos	1461a	(AD	241) 1 Kogelpot    
Doos	1461f 1 Kogelpot   

1 Kogelpot    
2 Kogelpot   

Doos1461c 2 Kogelpot   
1 Kogelpot   

Doos	1461d 1 Langerwehe     
1 Langerwehe     
2 Siegburg     
1    
1 Kogelpot   
1 Kogelpot   
1 Kogelpot    

Doos	1461b 5 Kogelpot   
1 Kogelpot     
2 Kogelpot      

Doos 1001f 1 Kogelpot    
1 Kogelpot      

1 Kogelpot     

1 Kogelpot    

1 Kogelpot    

1 Kogelpot   

1 Kogelpot   

5 Siegburg   

1 Siegburg     

1 Langerwehe   

1 Siegburg     

3 Bijna steengoed   

4 Bijna steengoed   

8 Steengoed     

5 Steengoed     

3 Steengoed     

1 Siegburg    

4 Steengoed    

1 Steengoed    

1 Leisteen   

2 Vetvangers   

1 Kogelpot    
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Aantal Keramieksoort  1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600
2 Siegburg     

2 Steengoed     
1 Bijna steengoed   

Doos	1001c 1 Steengoed     
1 Steengoed     
1 Siegburg     

Doos 1001a 1 Slijpsteen   
1 Kogelpot   
1 Kogelpot   
2 Siegburg     
2 Siegburg     
1 Langerwehe     
1 Steengoed     
3 Steengoed     
1 Roodbakkend    
1 Basaltlava   

Doos 1001b 1 Graniet   
Doos 1001d 1 Kogelpot   

1 Langerwehe     
1 Siegburg     
1 Steengoed     

1 Steengoed     

Doos 1001e 2 Siegburg     

1 Siegburg     

1 Steengoed     

3 Steengoed     

1 Steengoed     

1 Kogelpot   

1 Kogelpot   

1 Kogelpot     

Datering onzeker
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Bijlage	11.	Datering	van	het	vondstmateriaal	verspreid	over	Opsterland

Aantal Keramieksoort Vorm Randvorm Specifiek Magering
Opperbuurt,	Wijnjeterp

Friesland FM 1961-II-42a 1 Bijna steengoed

1 Steengoed Zout geglazuurd

Friesland FM 1961-II-43a 1 Kogelpot hoge schaal steengruis

Opgraving	Elzinga,													
Wijnjeterp
Friesland F 2007-VII-119 1 Kogelpot rand driehoekig steengruis

1 Verbrand leem

Friesland F 2007-VII-120 2 Verbrand leem

Friesland F 2007-IV-471 3 Pingsdorf bodem

2 Pingsdorf wand

1 Pingsdorf rand

1 Paffrath rand

21 Kogelpot rand driehoekig dekselgeul steengruis

6 Kogelpot rand driehoekig steengruis

5 Kogelpot steel bakpan

4 Kogelpot rand bakpan

13 Kogelpot rand plat steengruis

9 Kogelpot rand  plat dekselgeul steengruis

9 Kogelpot rand verdikt dekselgeul steengruis

4 Kogelpot rand verdikt steengruis

2 Weefgewicht of 
netverzwaring

3 Basaltlava (1x 
gladvlak)

3 Wrijfsteen

4 Klopsteen

2 Natuurlijke steen, 
onbewerkt

Naast	N-381,	Selmien

Friesland FM 1965-V-10c 1 Kogelpot rand vlak dekselgeul steengruis

Friesland FM 1965-V-10d 1 Kogelpot rand vlak dekselgeul steengruis

Friesland FM 1965-V-10e 1 Kogelpot rand vlak dekselgeul steengruis

Friesland FM 1965-V-10f 1 Kogelpot rand vlak dekselgeul steengruis

Friesland FM 1965-V-10h 1 Kogelpot rand- en steel bakpan
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Aantal Keramieksoort Vorm Randvorm Specifiek Magering
Ureterp,	ruilverkaveling	
Mersken
Friesland FM 1961-VIII-20a 1 Kogelpot rand vlak lange hals

Friesland FM 1961-VIII-20b 1 Kogelpot rand vlak

Ureterp,	zandafgraving	
Mersken
Friesland FM 1966-VI-5a 3 Kogelpot wand groot! steengruis

1 Kogelpot rand rond dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand driehoekig steengruis

Ureterp,	tijdens	graven	
wegcunet
Friesland FM 1961-VII-26 1 Kogelpot rand rond steengruis

Ureterp,	verspreid	over	land

Friesland F 2008-I-749 1 Kogelpot rand rond onverdikt en 
dekselgeul

1 Kogelpot wand stempel, drie-
hoekig

Siegerswoude, Oosterbaan

Friesland FM 1969-IV-12b 1 Kogelpot rand driehoekig? lange hals zand

Friesland FM 1969-IV-12c 1 Kogelpot rand plat onverdikt steengruis

1 Kogelpot rand afgeplat onverdikt steengruis

Friesland FM 1969-IV-12g 1 Kogelpot rand plat steengruis

Friesland FM 1969-IV-12h 1 Kogelpot rand vierkant steengruis

Friesland FM 1969-IV-13a 1 Bijna steengoed wand

Friesland FM 1969-IV-13b 1 Langerwehe wand engobe

Friesland FM 1969-IV-13c 1 Siegburg rand engobe

Friesland FM 1969-IV-13d 1 Bijna steengoed bodem

Friesland FM 1969-IV-13e 1 Siegburg wand

Friesland FM 1969-IV-13f 1 Siegburg bodem

Siegerswoude,	achter	
boerderij
Friesland FM 1961-V-4 1 Kogelpot rand rond iets verdikt zand

Friesland FM 1961-V-5 1 Kogelpot rand steengruis

Friesland FM 1961-V-6 1 Kogelpot rand plat dekselgeul zand

Friesland FM 1961-V-7 1 Kogelpot rand plat dun zand
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Aantal Keramieksoort Vorm Randvorm Specifiek Magering
Beetsterzwaag,	De	Walle

Friesland FM 1964-IX-32 1 Kogelpot rand schaal steengruis

Doos 1460 1 Bijna steengoed bodem

1 Steengoed wand engobe, Siegburg

1 Bijna steengoed wand

1 Pingsdorf wand

2 Kogelpot rand rond steengruis

3 Kogelpot rand vlak dekselgeul

Olterterp,	ontginnings-
werkzaamheden
Friesland FM 1962-XII-29b 2 Kogelpot rand schaal steengruis

Friesland FM 1962-XII-29c 1 Kogelpot rand vierkant steengruis

1969-XII-4b 1 Kogelpot rand steengruis

1 Kogelpot rand

Nij	Beets,	proefgat	in	terp

Friesland F 2008-I-844 4 Pingsdorf wand

1 Pingsdorf rand verd. aanzet drie-
hoekig

1 Kogelpot bodem

1 Kogelpot rand plat steengruis

1 Kogelpot rand driehoekig

4 Kogelpot rand rond verdikt met 
dekselgeul

2 Kogelpot rand vlak dekselgeul

1 Kogelpot rand rond onverdikt

Tijnje, K. Huisman e.a.

Friesland F 2007-VI-392 1 Paffrath wand

1 Kogelpot rand vlak lage hals steengruis

1 Paffrath rand driehoekig

Nij	Beets,	egaliseren	huis-
plaats
Doos 1184a, AD 395 2 Sluitpan, BOZ rand

2 Kogelpot wand geërodeerd zand

1 Kogelpot wand steengruis

1 Kogelpot rand afgevlakt hoge hals

Oorspronkelijk hoorde bij deze vondstplaats ook een kogelpot scherf met stempel. Deze is uitgeleend. 
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Aantal Keramieksoort Vorm Randvorm Specifiek Magering
Terwispel,	graven	sloot

Friesland 7-6 1 Kogelpot geheel buidelvormig zand

Bakkeveen,	verspreid 2 Jyttepot rand

Doos 1184c 1 Jyttepot wand

1 Jyttepot bodem

o.a. delfs blauw, 
pijpekoppen en 
baardman kruiken

17e tot 18e eeuw

Bakkeveen,	Popping?

Friesland 223-36 tm 41 2 Kogelpot wand

1 Kogelpot rand rond

1 Steengoed rand

Bakkeveen,	losse	vondsten

Doos 1460c 1 Hessisch bodem

1 Siegburg bodem

1 Proto steengoed bodem bolle beker

2 Kogelpot standvoet

1 Kogelpot steelpan

1 Kogelpot rand verdikt af-
gerond dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand lange hals steengruis

1 Kogelpot rand steengruis

1 Kogelpot rand rond manchet

Doos 1460d 1 Kogelpot wand

1 Kogelpot rand driehoekig

Doos 1460 1 Kogelpot nok vers. vingerafdruk steengruis

(verspreid over het veld) 1 Kogelpot rand

1 Kogelpot rand vlak steengruis

1 Kogelpot rand vlak kannetje? steengruis

1 Kogelpot rand vlak steengruis

1 Bijna steengoed bodem Siegburg

1 Siegburg rand engobe en 
ribbel bij oor

Doos 1460e 1 Kogelpot steengruis

Opgraving Uithof?? 1

1 Siegburg wand gevlamd

1 Siegburg wand + oor
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Aantal Keramieksoort Vorm Randvorm Specifiek Magering
Duurswoude,	fietspad

Friesland FM 1965-II-9c 1 Terpaardewerk

Bakkeveen,	uithof

Friesland FM 1969-IV-17 1 Kogelpot rand bakpan steengruis

1 Kogelpot rand bakpan schaal platte rand steengruis

Doos 1461a (AD 241) 1 Kogelpot rand bakpan vlak/hoekig dekselgeul steengruis

Doos 1461f 1 Kogelpot nok vingerafdrukken steengruis

1 Kogelpot rand  vlak/hoekig manchet

2 Kogelpot wand cordon versiering steengruis

Doos1461c 2 Kogelpot wand steengruis

1 Kogelpot rand lange rand, afgerond

Doos 1461d 1 Langerwehe wand radstempel, engobe & 
zout geglazuurd

1 Langerwehe wand engobe & zout 
geglazuurd

2 Siegburg bodem engobe & zout 
geglazuurd

1 bakpan roodbruin, lood gegla-
zuurd

1 Kogelpot oor

1 Kogelpot rand rond verdikt en afge-
plat, hoge hals

1 Kogelpot rand lange rand  steengruis

Doos 1461b 5 Kogelpot wand steengruis

1 Kogelpot rand rond  dekselgeul

2 Kogelpot rand blok, bovenzijde af-
gerond, hoge hals (steengruis)

Doos 1001f 1 Kogelpot rand vlak, lange rand, deksel-
geul steengruis

1 Kogelpot rand rond hoge hals steengruis

1 Kogelpot rand rond verdikt  dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand rond onverdikt + 
dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand vierkant dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand rond afgeplat, verdikt steengruis

1 Kogelpot wand steengruis

5 Siegburg wand

1 Siegburg wand + oor blos

1 Langerwehe wand engobe, veldfles

1 Siegburg wand engobe, rads-
tempel

3 Bijna steengoed bodem
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Aantal Keramieksoort Vorm Randvorm Specifiek Magering
Doos 1001f (vervolg) 4 Bijna steengoed wand

8 Steengoed bodem engobe, zout gegla-
zuurd

5 Steengoed wand engobe, zout gegla-
zuurd

3 Steengoed wand zout geglazuurd

1 Siegburg rand engobe 

4 Steengoed rand enogbe, zout gegla-
zuurd, doornrand

1 Steengoed rand
enogbe, zout 
geglazuurd, lagere 
doornrand

1 Leisteen

2 Vetvangers roodbruin, lood 
geglazuurd

1 Kogelpot rand + lintoor steengruis

2 Siegburg bodem steengoed

2 Steengoed bodem engobe, zout gegla-
zuurd

1 Bijna steengoed wand

Doos 1001c 1 Steengoed bodem engobe, zout gegla-
zuurd

1 Steengoed bodem zout geglazuurd

1 Siegburg bodem steengoed

Doos 1001a 1 Slijpsteen

1 Kogelpot rand bakpan haaksteel

1 Kogelpot rand rond verdikt dekselgeul steengruis

2 Siegburg wand steengoed

2 Siegburg wand engobe, steengoed

1 Langerwehe wand engobe, zout gegla-
zuurd

1 Steengoed wand zout geglazuurd

3 Steengoed bodem engobe, zout gegla-
zuurd

1 Roodbakkend bodem Sliblaag, ingedrukte 
letters

1 Basaltlava maalsteen

Doos 1001b 1 Graniet

Doos 1001d 1 Kogelpot rand afgerond hoge hals, deksel-
geul

1 Langerwehe bodem zout geglazuurd

1 Siegburg bodem zout geglazuurd

1 Steengoed wand engobe, zout gegla-
zuurd

1 Steengoed rand zout geglazuurd
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Aantal Keramieksoort Vorm Randvorm Specifiek Magering
Doos 1001e 2 Siegburg bodem

1 Siegburg wand + lintoor steengoed, blos

1 Steengoed bodem zout geglazuurd

3 Steengoed bodem zout geglazuurd, 
engobe

1 Steengoed bodem engobe

1 Kogelpot rand schaal steengruis

1 Kogelpot lintoor vingerafdrukken

1 Kogelpot vuurklok mogelijk cordon 
versiering steengruis

Voorwerk Siegerswoude
Doos 1512, swv II, 128 1 Steengoed wand engobe

1 Kogelpot rand rond onverdikt steengruis

1 Kogelpot rand vierkant vlak

1 Kogelpot rand rond verdikt dekselgeul, hoge hals

1 Kogelpot rand tussen vierkant 
en driehoekig

2 Kogelpot rand vierkant plat steengruis

1 Kogelpot rand
driehoekig, af-
geronde bovenk-
ant

2 Kogelpot rand schaal binnen afgeschuind

doos 1512b, swv-II-159 1 Kogelpot rand rond, iets verdikt steengruis (schuine hals)

1 Kogelpot rand vlakke rand dekselgeul  steengruis

1 Kogelpot rand afgerond onver-
dikt, hoge hals steengruis

1 Kogelpot rand afgeplat onverdikt steengruis

1 Kogelpot rand rond onverdikt steengruis

doos 1512a, swv-II-136 1 Baksteen

waterput 1 Verbrande klei

1 Slijpsteen

1 Verbrande klei

1 Kogelpot steel steelpan versierd steengruis

1 Kogelpot schaal steengruis

1 Steengoed bodem engobe, zout gegla-
zuurd

1 Langerwehe rand
engobe, zout 
geglazuurd, man-
chet rand

1 Siegburg wand steengoed

1 Siegburg wand hoge manchet
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Aantal Keramieksoort Vorm Randvorm Specifiek Magering
swv-II-136 1 Kogelpot rand schaal steengruis

1 Kogelpot rand steengruis

3 Kogelpot rand rond, onverdikt, deksel-
geul steengruis

2 Kogelpot rand vierkant dekselgeul steengruis

5 Kogelpot rand plat, hoge hals, deksel-
geul steengruis

1 Kogelpot rand
vlak, bovenzijde vinger-
afdrukken, verticale cor-
dons + vingerafdrukken

1 Kogelpot nok steengruis

2 Kogelpot schaal, rand steengruis

1 Kogelpot rand driehoekig dekselgeul steengruis

2 Kogelpot rand rond dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand steengruis

2 Kogelpot rand rond, afgeplat steengruis

doos 1511b, swv nummer 
219

1 Siegburg wand steengoed

1 Kogelpot rand schaal steengruis

8 Kogelpot schaal steengruis

2 Kogelpot rand driehoekig dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand afgeronde rand, hoge 
hals zand

6 Kogelpot rand vlak

doos 1511a 1 Natuursteen 1 vlakke zijde

nr. 239 1 Kogelpot rand rond dekselgeul

nr. 232 1 Kogelpot rand schaal steengruis

nr. 224 verschillende 
stenen

doos 1510, nr. 228 1 Kogelpot rand schaal steengruis

doos 1510g, nr. 228 2 Kogelpot rand schaal steengruis

nr. 228f 1 Kogelpot rand schaal steengruis

doos 1510e 1 Kogelpot rand plat steengruis

doos 1510a
1 Kogelpot rand

rond, licht verdikt, 
bovenzijde afgeplat, 
dekselgeul

nr. 228c 1 Kogelpot rand schaal steengruis

doos 1510 5 Baksteen

2 Verbrande klei

9 Kogelpot rand schaal steengruis

1 Kogelpot rand afgerond, hoge hals steengruis

1 Kogelpot rand vierkant, hoge hals steengruis



207Bijlagen

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600



208

Aantal Keramieksoort Vorm Randvorm Specifiek Magering
doos 1510 (vervolg) 1 Kogelpot rand vierkant vlak steengruis

2 Kogelpot rand vlak steengruis

1 Kogelpot rand lange rand dekselgeul

1 Kogelpot rand rond verdikt en afgeplat

doos 1510b 2 Baksteen

2 Kogelpot rand schaal steengruis

1 Kogelpot rand rond dekselgeul

1 Kogelpot rand rond, licht verdikt vroeg?

doos 1510, nr. 228 1 Kogelpot bakje? steengruis

1 Siegburg wand engobe

1 Siegburg wand steengoed

1 Kogelpot rand vlak steengruis

1 Kogelpot rand driehoekig

1 Kogelpot rand vierkant, plat

1 Kogelpot rand lange rand dekselgeul

1 Kogelpot rand vierkant, lange rand

1 Kogelpot rand schaal steengruis

6 Verbrande klei

doos 1509a 1 Ijzerslak ovenrand + tuyere

1 Kogelpot rand schaal steengruis

doos 1509b 1 Kogelpot rand schaal steengruis

Siegerswoude,	ten	NO	kerk-
hof	en	ten	N	‘voorwerk’
Friesland 127-I 1 Kogelpot rand rond dekselgeul steengruis

3 Kogelpot rand plat dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand plat steengruis

2 Kogelpot rand rond verdikt dekselgeul steengruis

2 Kogelpot rand plat, lange rand, dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand afgerond dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand rond afgeplat

1 Kogelpot rand afgerond/plat verdikt, hoge 
hals

2 Kogelpot rand lange rand dekselgeul

1 Kogelpot rand blok verdikt

1 Kogelpot rand plat, lange rand 

1 Kogelpot rand afgerond, lange rand

1 Kogelpot rand rond verdikt dekselgeul steengruis

1 Kogelpot rand vierkant verdikt, dekselgeul

1 Kogelpot rand hoekig/vlak dekselgeul
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Bijlage	12.	Waarde	van	de	17e-eeuwse	hooi-	en	bouwlanden	in	Wijnjeterp	en	het	lage	midden

Jaar Plaatsaanduiding Omschrijving Prijs Gemiddelde	 prijs	 per	
akker

1634-40 bouwakkers 2 akkersbouwland 235 g. gulden 117,5

1634-40 onbekend een bouwakker 75 g. gulden 75

1634-40 leyen (noordelijke) een akker bouwland 50 g. gulden 50

1634-40 leyen (zuidelijke) 1/3 van 2 akkers bouwland 74 g. gulden 50

1640-44 onbekend een akker bouwland 58 g. gulden 58

1640-44 leyen (noordelijke) half akker bouwland 40 g. gulden, 7 strs. 40

1644-49 leyen (noordelijke) een akker bouwland 100 daelders 107

1653-56 bouwakkers 3 akkers bouwland 225 g. gulden 75

1653-56 bouwakkers middelste akker bouwkamp 61 g. gulden 61

1653-56 onbekend 2 westerse  en oosterse akker bouw-
land

149 g. gulden 50

1659-61 bouwakkers (noordelijk) 2 akkers bouwland 103 g. gulden 52

1659-61 onbekend 2 akkeren bouwland 203 g. gulden 102

1667-72 bouwakkers een akker bouwland 90 c. gulden 64

 70	g.	gulden/akker

  

1634-40 bouwakkers zekere akker land 107 g. gulden 107

1640-44 onbekend een akker land 190 Phs gulden 190

1640-44 onbekend een akker land 50 g. gulden 50

1659-61 bouwakkers (noordelijk) een akker lands 75 g. gulden 75

1659-61 bouwakkers (noordelijk) een akker 62 g. gulden 62

1662-67 leyen (zuidelijke) 2 akkers land 65 g. gulden 33

 86	g.	gulden/akker

1644-49 onbekend een akker boekweitenland 94 g. gulden 94

1653-56 leyen (zuidelijke) drie westelijke akkers boekweiten land 133 g. gulden 44

1656-59 leyen (zuidelijke) 2 akker boekweiten land 72 en 58 g. gulden 72

 (een na westerse akker en de 
ander de oosterse)

58

1656-59 leyen (zuidelijke) een akker of oosterse helft van een 65 g. gulden 65

  perceel boekweiten land   

    67	g.	gulden/akker
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Jaar Plaatsaanduiding Omschrijving Prijs Gemiddelde	 prijs	 per	
akker

Jaar Plaatsaanduiding Omschrijving prijs gemiddelde prijs per mad

1609-14 Bregewarren 8 mad maden 576 phs. gulden 72

1609-14 Winie Ackers vierdepart van 6 mad maden 40 phs. gulden 27

1609-14 Winie Leyen 2 mad maden 78 phs. gulden 39

1636-40 Westerlaan 1 mad maden 90 phs. gulden, 15 
strs.

91

1640-44 Bexterwarren 4 mad maden 163 phs. gulden 41

1640-44 Bruijnzijl 1,5 mad maden 100 daalders 71

1640-44 Terwispel 1 mad maden 78 phs. gulden 78

1640-44 Craenlandt 1 mad maden 60 phs. gulden 60

1640-44 Bexterwarren 2 mad maden 94 phs. gulden 47

1640-44 Bexterwarren 5 mad maden 50 g. gulden 10

1640-44 Langerijp 6 mad maden 432 c. gulden 51

1644-49 Wijnie Akkeren 5 mad maden 455 g. gulden 91

1653-56 Beets 1/5 deel van 1,5 mad maden 50 c. gulden/mad 36

1653-56 Zweinsweg 6 mad maden 420 g. gulden 70

1656-59 Bexterwarren Onbekend 6,5 g. gulden/mad 7

1659-61 Westerbuijre Fennen Onbekend 118 g. guldens 118

1662-67 Buiten Beets 1/3 deel van 2 mad maden 200 c. gulden 95

1667-72 Buiten Beets Onbekend 82 c. gulden/mad 59

1667-72 Bexterwarren Onbekend 47 g. gulden/mad 47

1680-87 Bexterwarren 1,5 mad maden 60 g. gulden 40

1680-87 Luixwolde 1,5 mad maden 230 c. gulden 110

 60	g.	gulden/mad

  

1640-44 Wijnjeterp 4 mad maden 100 g. gulden 25

1659-61 Wijnjeterp Onbekend 220 g. gulden/mad 220

1672-80 Wijnjeterp Onbekend 93 g. gulden/mad 93

1680-87 Ureterp 1,5 mad merschen 150 c. gulden 71

    102	g.	gulden/mad
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Bijlage	13.	Veestapel	op	basis	van	verschillende	inboedelverkopingen
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Type	vee A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs

Stier 1   4 10 1 8 3 9  2 5  4 7 2 6

Os    3 10   2 12 2  4 16 2 8

Koe 9 22 6 15 5 19 3 13 4 20 2  6 12 4  9 18 3 15

Kalf 7  3 5 3  2 3 1 4  3 3 4  2 7 3 6

Rier  1 15  1 10   2 6 1  4 10  

Enterrier      1   4    

Twenterrier      2   3    

           

Paard  3 27 2  2 23   3 22 2    

Merrie 3  2 13       1 39  

Hengst           

Jonge	hengst   1 30        

Ruin 1         1 32  

Veulen 1 14   1      1 39  

           

Oud	schaap    9 0,6  3   16    

Schaap     4      24 2

Lam     2  3   8    

           

Varken           

Motte 1         1   

Barch   3      3  2 6  

Big 3         5  1 3

           

Bijenkorf             5 2   1 3   
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A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Prijs A. Gem. Prijs

 1 8 2 9 3 7 3 8     26 2,3 8

1 8  2 15     6 17 2 31 24 3 15

4 20 3 18 11 20  5 16 6  2  6 17 8 18 96 5,3 17

3 4 2 4  10 4  2   5   50 3,6 4

 1 19 1 11 3 9 3 14  1   1 8 19 1,7 11

         5 2,5  

       4   9 3  

          

1 44 2 48  4 31  2  1  3  2  27 2,5 32,5

         6 2 26

         0  

         1 1 30

         2 1 32

         3 1 27

          

     22   10   60 12 1

7 1 114 2 50 3 78 4 8 3    24 2 309 39 2

1      5   6   25 4,2  

          

    5 4 3     8 4 4

    1 8  2    5 1,3 8

1 5       3  1 4 13 2,2 5

      5    14 3,5 3

         

                  6 3 3
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Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschaps-
opbouw, de nederzettings- en ontginningsgeschiedenis en het 
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