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Inleiding
Samen met de bewoners uit de waddenregio het verhaal van het terpen- en wierdenland boven
water halen, zichtbaar maken in de dorpen, beleefbaar maken en benutten voor het daadwerkelijk verbeteren van de kwaliteit van de terp- en wierdedorpen zelf. Dit is een van de belangrijkste
doelen van het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling (verder Terpen- en
Wierdenland). In dit doel schuilt tevens een van de uitdagingen van het project. Wat is het verhaal
eigenlijk? En hoe is dit verhaal weer te beleven?
In dit Verhaal van Warffum wordt antwoord gegeven op bovenstaande vragen. Daarnaast wordt
een handreiking geboden om de resultaten in te zetten bij toekomstige ingrepen in de ruimtelijke
ordening.
Hoofdstuk 2 vertelt het verhaal van Warffum. Hier wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van het landschaps-historisch en archeologisch onderzoek. In de bijlagen vindt u het totale
overzicht van de resultaten van het landschaps-historisch en archeologisch onderzoek.
Dit onderzoek vormt het startpunt voor de maatregelen die in elk dorp mogelijk zijn.
In Hoofdstuk 3 wordt de huidige structuur van het dorp – zowel ruimtelijk als sociaal – besproken.
Hoofdstuk 4 analyseert waar de wensen van de bewoners en de onderzoeksresultaten elkaar versterken en aanvullen. Hier worden ook handreikingen gedaan voor toekomstige ontwikkelingen
in het dorp. In hoofdstuk 5 staan de maatregelen op kaart. De uitgevoerde maatregelen worden
besproken in hoofdstuk 6.
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Het verhaal van Warffum
Op basis van landschaps-historisch onderzoek zijn voor alle deelnemende terp- en wierdedorpen
dorpsgebieden gedefinieerd. Deze vallen allemaal samen met de oude parochiegrenzen.

Figuur 1: Dorpsgebied
Warffum.
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Het natuurlijke landschap

Warffum kent een lange en uitgebreide landschappelijke geschiedenis. Rond 3800 v. Chr. zorgden insnijdende slenken ervoor dat er op de hogere zandgronden in het gebied een schiereiland
ontstond tussen Sauwerd en den Andel. Rond deze tijd raakte de hoger gelegen zandrug bedekt
met klei en rond 1500 v. Chr. ontstond er bovenop het kleipakket een (hoog)veenmoeras dat werd
omzoomd door een brede kwelderzone met daarachter een getijdenlandschap.
Aan beide zijden van het schiereiland vormden zich kwelderwallen. De oorspronkelijke kwelderwal, waarop Warffum tot ontwikkeling kwam, breidde zich in de eerste honderden jaren na
Christus verder uit naar het oosten. Op deze manier ontstond er rond 800 n. Chr. een haakvormige kwelderwal met daarop de wierde van Uithuizen. Twee volgende kwelderwallen ontstonden
achter Uithuizermeeden, terwijl een vierde wal tot aan het huidige Roodeschool reikte.
De kwelderwallen in het landschap vormen de basis voor de verdere ontwikkeling. Op deze natuurlijke hoger gelegen plekken vestigden zich de eerste mensen die de wallen ophoogden waardoor een wierde ontstond. De oudste schriftelijke vermelding van Warffum stamt uit de periode
744 – 809. Vermoedelijk werd de wierde een paar honderd jaar geleden daarvoor al bewoond.
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Figuur 2: Paleogeografische kaart 800 n. Chr.
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De wierden in het dorpsgebied van Warffum

Het landschap rondom de dorpswierde werd in cultuur gebracht door de eerste bewoners van
de kwelderwal. Hierbij werd vooral gebruik gemaakt van al bestaande geulen en prielen voor de
afwatering.
De onderste wierdepakketten worden gekarakteriseerd door een afwisseling van mestlagen en
kleiigere, als ophogingspakketten geïnterpreteerde lagen. Dit onderste wierdepakket kan enkele
meters dik zijn, inclusief de vulling van sporen/sloten die uit de eerste bewoningsfase stammen.
Zoals te verwachten valt, neemt de dikte van de ophoging af op de flanken van de wierde.
Het bovenste, jongere deel bestaat overwegend uit schone, vondst loze ophogingslagen, hier
en daar afgewisseld met iets donkerdere, humeuzere banden. Dit zijn wellicht woon- of akkerniveaus, en wijzen erop dat het bovenste wierdepakket niet overal in een keer is opgeworpen.
Opvallend genoeg lijkt dit bovenste wierdepakket vrijwel te ontbreken in de boring die direct
ten noorden van de pastorie is gezet. Naar de reden hiervan kunnen we alleen maar gissen Het is
goed mogelijk dat deze plek nooit is opgehoogd omdat dit deel van de wierde altijd in eigendom
was van de kerk of van aan de kerk gerelateerde personen. Een ophoging ter verbetering van de
agrarische opbrengst, zoals wordt aangenomen, was daarom voor deze delen wellicht niet nodig.
De verkaveling ter hoogte van het oude cultuurland bovenop de kwelderwal en ter hoogte van
de inversie rug vertoont een wat grilliger en kleinschaliger patroon dan de verkaveling ten zuiden
hiervan. Het landschap rondom de dorpswierde werd in cultuur gebracht door de eerste bewoners
van de kwelderwal, daarbij werd vooral gebruik gemaakt van al bestaande geulen en prielen voor
afwatering. Wanneer dit precies is geweest in niet geheel duidelijk. De vrij regelmatige opbouw
van het dorp doet vermoeden dat de kwelder ter hoogte van Warffum later bewoond raakte dan
de radiair verkavelde wierden van Baflo en Rasquert. Deze laatstgenoemde wierden waren al rond
het begin van de jaartelling bewoond. In de vier eeuwen daarna werd ook de kwelderwal ter hoogte van het huidige Warffum en het komgebied ten zuiden daarvan begaanbaar en bewoonbaar.
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Van open kwelderlandschap naar bedijkt polderlandschap

Voordat men dijken aan begon te leggen overstroomde het landschap regelmatig. Dit is te zien
aan de knipklei die aanwezig is in het dorpsgebied. Vanaf 400 na Chr. zorgden de overstromingen
voor een natte wildernis in de lagere delen van het landschap ten zuiden van de dorpswierde.
De Oude Dijk was de eerste zeewering die de Groninger kust in de twaalfde eeuw afsloot. De dijk
liep vanaf Hornhuizen tot Uithuizermeeden. Op een aantal plekken is deze dijk nog steeds zichtbaar in het landschap rondom Warffum.
Oorspronkelijk waterde het gebied af richting de zee via natuurlijke geulen. Na aanleg van de
dijk ontstond er opslibbing van de kwelder. Dit had tot gevolg dat er naar het zuiden, richting het
Winsumerdiep, afwateringsgeulen werden gegraven. Het Winsumerdiep is vermoedelijk gegraven aan het einde van de tiende eeuw.

Het Warffumer klooster
Mogelijk heeft bij de waterstaatkundige werken het Warffumer klooster een rol gespeeld. Het
klooster was gelegen aan de Kloosterweg. In 1595 had het klooster 1.743 hectare grond in bezit.
Deze gronden strekten zicht van Den Andel tot in Drenthe. Veel van de percelen bestonden uit
zware moeilijk bewerkbare grond die in de winter vaak onder water stond.

Figuur 3: Fragment van
een kaart uit 1683. Afgebeeld staan het kloosterterrein en de Kloosterwierde bij Warffum.

Binnen het klooster was waarschijnlijk veel kennis aanwezig over water gerelateerde zaken. Het
is dan ook niet ondenkbaar dat het graven van afwateringssloten en het verbeteren van de afwatering van de laaggelegen knipklei gebieden is aangestuurd door de kloosterbewoners.  
Het kloosterterrein was vierkant van vorm en werd omsloten door een dubbele gracht met
singels. Het had complex kende verschillende gebouwen, zoals ‘het lange huis’, ‘de schuijre’, ‘het
brouhuijs’ en ‘de poorte’. In de omgeving van Warffum bezat het klooster een aantal boerderijen. De lekenbroeders bewerkten de bijbehorende landbouwgronden. In 1610 werd het klooster
opgeheven en kwam het bezit in handen van de provincie Groningen.

Warffumborg
Aan de huidige Kloosterweg heeft in het verleden een borg gestaan. Het betrof een borg met
brug, een gracht, een lange laan en vele bomen rondom het gebouw. Tot 1509 was de familie
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Asinga de eigenaar. In 1708 werd de borg afgebroken met uitzondering van het schathuis. De
oude eiken gebinten zijn nog steeds aanwezig in de dubbele schuur van de boerderij aan de
Kloosterweg.

Figuur 4: Afgebeeld de
Warffumborg, getekend
door W. Coenders, 1688.

Achttiende -eeuwse inpolderingen, negentiende-eeuwse waterschapspolders
Rond 1600 was in het landschap ten noorden van de Oude Dijk een zomerkade van een halve meter hoog aangelegd. Tijdens de kerstnacht van 1717 spoelde de summiere dijk weg en verdronken
2000 mensen en 35.000 stuks vee in het waddengebied. Na deze ramp werd in 1718 op last van de
provincie Groningen de zomerkade verhoogd tot tweeënhalve meter.

Waterschapspolders in het zuidelijke deel van het dorpsgebied
Ten zuiden van Warffum ontstonden vier polders: polder Eendracht, polder Bijlven, polder Het
Noorden en de Zuidhofspolder. De polders werden elk door een poldermolen bemalen. Het oppervlak van de polders varieerde van 90 tot 154 hectare.

4

Wonen en werken in de Nieuwe Tijd (1500-heden)

De vele generaties boeren hebben veel invloed gehad op het landschap rondom Warffum. Ze
woonden op verhoogde woonplaatsen en gebruikten het omliggende land als weiland en akkerland. De hoogte van de gronden bepaalde waar gewassen werden verbouwd en waar het vee
stond te grazen. In het zuidelijke deel van Warffum waren vooral, gemeenschappelijke, hooilanden te vinden.
Als de kaart uit 1683 met een hedendaagse luchtfoto vergeleken wordt, valt te zien dat de
meeste boerderijen in het deel ten noorden van deze hooilanden nog ongeveer dezelfde locatie
hebben. Wel is de infrastructuur hier en daar veranderd.
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Figuur 5: Kaartfragment van de kaart van
schoolmeester Geerdts uit 1683.

Figuur 6: Hetzelfde gebied ruim 300 jaar later op
een recente luchtfoto.

De kwelders ten noorden van de Oude Dijk zijn lange tijd in gebruik geweest als weide. Na de
bedijking van de kwelders in 1718 werd het land uitermate geschikt voor akkerbouw. Buitendijks
ontstonden nieuwe kwelders die als weide fungeerden. Na de inpoldering van 1811 verschenen
hier nieuwe akkerbouwbedrijven.
Akkerbouw vond vanouds plaats op de flanken van de wierde of net buiten de wierde op verhoogde gronden, ook wel ‘valgen’ genoemd. Deze hadden de omvang van meerdere percelen en
werden door meerdere boeren gebruikt. De individuele percelen hadden geen duidelijke grenzen, zodat het complex als geheel een open landschap kent. Warffum had aan beide zijden van
de dorpswierde een ‘valge’: de Ooster- en Westervalge. Deze zijn hedendaags nog steeds in het
landschap te herkennen vanwege hun hogere ligging.
Na de bedijking van de Noordpolder veranderde het kwelderlandschap in een landbouwparadijs
waar veel werd geëxperimenteerd met bemesting en vruchtopvolging. Er werden grote schuren
en ruime sierlijke woonhuizen gebouwd. Het open karakter van de voormalige kwelder veranderde doordat er rondom nieuwe wegen en kanalen werden aangelegd en bomen aangeplant.
Geert Reinders was destijds een van de eerste landbouwers in het Warffummer deel van de
Noordpolder. Hij bouwde binnen de kortste keren een groot landbouwbedrijf op. Tijdens de
oogsttijd had hij soms 150 man aan het werk. Hij was tevens de eerste die zijn landbouwgrond
draineerde voor waterafvoer. De omringende boeren waren sceptisch en riepen “Rainders is gek,
hai stopt stainen piepen ien’t laand”. De drainage bleek zo goed te werken dat na een tijd iedere
boer in de polder stenen pijpen in het land had gelegd.
Naast het harde werken was er ook tijd voor ontspanning. Bij de Biefketil aan de trekvaart was
een herberg waar men voor een borrel terecht kon. Langs het Polderdiep bevond zich een kroeg
die vooral op zondagmiddag drukbezocht was.

Het dorp
De grond op de wierde van Warffum is verdeeld in lange rechthoekige blokken. Dit komt omdat
de eerste boerderijen op de wierde rechthoekige erven hadden die door paden en wegen van
elkaar gescheiden werden. De Oude Dijk vormde lange tijd een harde grens tussen het dorp en
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de buitendijkse kwelders. Langs de dijk was rond 1683 al sprake van bebouwing. Deze huizen
hebben lange tijd geïsoleerd van het dorp gelegen.

Figuur 7: Warffum rond 1683.

Kaarten van rond einde zeventiende eeuw schetsen een beeld van een agrarische nederzetting
met een open karakter. In het dorp was er plaats voor smeden, timmerlieden, bakkers en andere
ambachten. De boerderijen waren vooral op de zuidelijke flank van de wierde terug te vinden.
Op de wierde van Warffum zijn een aantal oude gebouwen terug te vinden van voor het jaar 1800.
Hieronder valt de kerktoren die gebouwd is tussen 1638 en 1642. Het kerkgebouw zelf, stamt uit
de elfde of twaalfde eeuw. In de kerk werd eeuwenlang een kerkschat bewaard, waaronder een
middeleeuws houten reliekschrijn met koperbeslag. Deze kist werd gebruikt om restanten van
een heilige op te bergen. Aan de zuidwestkant van de wierde bezat de kerk pastorielanden en
kerkelanden. Verderop in het dorp, ten westen van de kerk bevindt zich de pastorie van Warffum.
Dit was een voorloper van een burcht of borg. De muren op de begane grond zijn bijna een meter
dik. Waarschijnlijk stamt het gebouw uit de dertiende of veertiende eeuw.
Vanaf 1828 is de ontwikkeling van Warffum goed te volgen door kaartbeelden met elkaar te
vergelijken. De kadastrale kaart van 1828 geeft aan dat de wierde rond deze tijd al vrij dicht
bebouwd was. Opvallend is het grote aantal dagloners en landbouwers. De meeste dagloners
woonden in kleine huisjes langs de oude dijk en langs de Oostervalge, terwijl de ambachtslieden
in de kern van het dorp woonden. Het landschap rondom de wierde was nog vrij van bebouwing.
Tussen de jaren 1830 en 1910 werd er ten noorden van de dorpskern een nieuw kerkhof aangelegd. De bebouwing langs de Oosterstraat werd uitgebreid en de weg over de Oostervalge raakte
in deze periode bebouwd, net als een aantal percelen ten noorden van de weg over de Westervalge. In de periode 1920-1945 is er veel gebouwd rondom de oude kern. Er werden nieuwe straten
aangelegd met tal van nieuwe woningen. De grootste uitbreidingen van Warffum vonden na de
Tweede Wereldoorlog plaats. Eerst in de periode 1945 – 1960. Toen werd de Wethouder G. Reindersstraat aangelegd. In de 15 jaar daarna werd deze buurt verder uitgebreid. In de jaren ’80 en
’90 van de twintigste eeuw vonden ten westen en zuiden van de dorpskern verdere uitbreidingen
plaats in de vorm van de Bekemalaan en de Pollen. De Abraham Luingestraat met de daar haaks
op aansluitende straten behoort tot de jongste dorpsuitbreiding. Figuur 8 geeft de dorpsuitbreidingen door de jaren heen weer.
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Figuur 8: Op deze kaart is goed te zien dat dorpsuitbreiding vooral vanaf 1900 heeft plaatsgevonden.
Tot die tijd waren grote delen van het landschap rondom de wierde nog vrij van bebouwing.

5

Het archeologisch onderzoek
Stand van zaken voorafgaand aan het Terpen- en Wierdenlandproject

Op de hoogtekaart is duidelijk te zien dat de wierde Warffum niet rond maar langgerekt is (fig. 9).
Waarschijnlijk is Warffum ontstaan uit twee afzonderlijke wierden, die grotendeels aan elkaar zijn
gegroeid. De westelijke wierde, die hoger is dan de oostelijke wierde, is vermoedelijk de oudste
kern.
Warffum is een van de grotere wierden op de kwelderwal Eenrum-Warffum-Usquert. Wat we
weten over de bewoningsgeschiedenis is voornamelijk gebaseerd op losse vondsten. De vroegste
vondsten in deze omgeving, uit Baflo en vermoedelijk Usquert, dateren uit de laatste twee eeuwen voor het begin van de jaartelling. In de hierop volgende eeuwen verdicht de bewoning zich,
met vondsten uit Warffumerklooster, Helwerd en Oldörp (1e eeuw n.Chr.). Ook is er dan vermoedelijk bewoning in Wadwerd, tussen Warffum en Usquert. De vroegste vondsten uit Warffum zelf
zijn iets jonger en dateren uit de midden-Romeinse tijd (2e-3e eeuw n.Chr.). Een aanvang van de
bewoning in het begin van de Romeinse tijd kan worden afgeleid uit enkele scherven terpaardewerk uit een perceel bouwland op de Zuiderhorn, direct ten zuiden van Warffum.
De restauratie van de pastorie in 1987 en 1988 leverde aanvullende gegevens op. De pastorie
staat op het westelijke deel van de wierde naast de Hervormde kerk van Warffum.
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Figuur 9: Kaart Actueel
Hoogebestand Nederland

De kerkvloer ligt op een respectabele hoogte van 6,3 m +NAP. Het oudste deel van de kerk is gebouwd uit tufsteen en dateert uit de 12e of misschien zelfs 11e eeuw. Onder de houten vloer van
de pastorie werd een oudere lemen vloer gevonden, die vermoedelijk uit de late middeleeuwen
dateert. Tien centimeter onder deze vloer lagen twee vroegmiddeleeuwse kogelpotscherven,
waaruit blijkt dat de wierde hier al in de 8e eeuw zijn hoogte had bereikt en zich daarna alleen
nog zijwaarts uitbreidde.
Tijdens graafwerk voor de uitbreiding van Openluchtmuseum Het Hoogeland in 2013 werd opnieuw op kleine schaal archeologisch onderzoek gedaan in Warffum. De boring die daarbij is gezet, gaf als hoogte van de bovenkant van de kwelder onder de wierde een diepte van 1,6 m –NAP,
wat onwaarschijnlijk diep is als we het vergelijken met andere terpen en wierden. Waarschijnlijk
kwam de boor in een kuil of een waterput terecht. Dankzij aanvullend onderzoek vanuit het
project Terpen- en Wierdenland, in de vorm van twee ‘kijkgaten’ en een flink aantal boringen (fig.
17 en 18), kan nu een beter beeld worden geschetst van de opbouw en groei van de wierde. Niet
alleen de wierde zelf, ook de iets ten noorden daarvan gelegen Oude Dijk en een boerderijplaats
net buiten het dorp zijn archeologisch onderzocht.

Twee proefputjes op de binnenplaats van het museum
In het kader van het Terpen- en Wierdenproject zijn in 2016 ten oosten en ten zuidwesten van
het museum met de hand twee kleine proefputten gegraven. Met een diepte van 1 m reikten ze
tot in laatmiddeleeuwse ophogingslagen, zoals scherven van kogelpotaardewerk aantoonden.  
Twee boringen naast deze proefputjes lieten de opeenvolging van ophogingslagen zien. Onderin
bestaan dei grotendeels uit mest, daarboven uit siltige klei. In een van de boringen werd ook een
50 cm dikke laag plantaardig materiaal aangetroffen. De basis van de wierdelagen, dus de bovenkant van de kwelder, lag volgens deze beide boringen rond 0,8 m -NAP, een aanwijzing dat in
de boring uit 2013 inderdaad een ingraving in de kwelder is aangeboord. Volgens deze gegevens
heeft de wierde een dikte van 5,6 m en meer naar de flank een dikte van 3,7 m. We zullen echter
zien dat ook deze gegevens bijgesteld moeten worden.
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Een boorraai over de gehele wierde
Ter aanvulling is booronderzoek uitgevoerd. Over de westelijke en de oostelijke wierde van
Warffum werd een uit 19 boringen bestaande boorraai uitgezet met een totale lengte van ruim
500 m. Elke boring is gestoken tot in de natuurlijke kwelderlagen onder de wierde. Het booronderzoek toont dat de dorpsterp van west naar oost een lengte van minstens 475 m heeft. Het is
niet uitgesloten dat de terp zich aan de westzijde nog iets verder uitstrekt (ten westen van de
Warffumermaar).
De bovenkant van de kwelder onder de wierde bevindt zich op een diepte van 0,11 tot 0,46 m
+NAP, duidelijk veel hoger dan was vastgesteld in de eerder uitgevoerde boringen. Waarschijnlijk
zijn in alle boringen op het museumterrein ingravingen in de top van de kwelder aangeboord. Aan
de westzijde van de wierde ligt de top van de getijdenafzettingen aanzienlijk hoger dan onder de
westelijke en oostelijke wierde, namelijk op 1,25 m +NAP. Dat toont aan dat er tijdens de bewoning nog overstromingen en opslibbing plaatsvonden. De getijdenafzettingen bestaan veelal uit
een afwisseling van zand- en kleilaagjes.
De maximale dikte van het pakket wierdelagen bedraagt 5,4 m, in een boring die vlak naast de
kerk is gezet. Het onderste deel van de ophogingslagen van de wierde is opgebouwd uit zandige kleilagen en mestlagen. De mestlagen zijn relatief dik: 1,2 tot 1,5 m. In de westelijke wierde
bestaat het onderste deel van de archeologische lagen uit ophogingslagen van kwelderplaggen,
waarin (vrijwel) geen archeologische indicatoren voorkomen. Waarschijnlijk is hier het vroegste
huispodium of een vroege uitbouwfase van dit podium aangeboord. Langs de randen komen op
dezelfde diepte meer humeuze lagen en mestlagen voor; daarmee is dit podium geleidelijk opgehoogd en uitgebouwd. De onderste ophogingslagen in twee oostelijke boringen zijn vermoedelijk op dezelfde wijze te interpreteren en lijken de kern van de oostelijke wierde te vormen. Ook
hiervoor geldt dat het podium in een latere fase met humeuze klei- en mestlagen is opgehoogd
en uitgebouwd naar het oosten.  De huispodia zijn door de uitbreidingen aan elkaar gegroeid,
maar bleven wel herkenbaar tijdens latere ophogingsfasen, met de huidige tweetoppige wierde
als eindresultaat.
Kogelpotaardewerk uit de 8e-10e eeuw in de bovenste 0,5 tot 1,7 m van de wierde, in de kleilagen van zowel de westelijke als de oostelijke wierde, toont aan dat beide wierden in de 9e of 10e
eeuw grotendeels hun huidige hoogte hadden bereikt, een bevestiging van de conclusie uit de
vondsten onder de lemen vloer van de pastorie. De opgravingsvondsten van het museumterrein
wijzen voor de oostelijke wierde op een beperkte, laatste fase van ophoging na de 11e eeuw; de
bovenste 50-100 cm van de nog intacte wierdelagen lijkt hier in de late middeleeuwen te zijn
aangebracht.

Dijken
Langs de noordzijde van de brede kwelderwal waarop Warffum ligt, werd waarschijnlijk in de 11e
eeuw de eerste dijk aangelegd: de ‘Oude Dijk’. Aan de westzijde volgde deze dijk de al grotendeels verlande monding van de Hunze boven Eenrum. Naar het oosten liep de dijk door tot boven
Uithuizen. De Oude Dijk is grotendeels verdwenen, maar in de omgeving van Warffum zijn nog
kleine stukken bewaard gebleven.  Het archeologisch onderzoek naar de Oude Dijk in 2016 richtte zich op de nog zichtbare verhogingen tegenover het huidige Visserijbedrijf Buitjes. Doel van
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het onderzoek was het verzamelen van informatie over de opbouw, datering en landschappelijke
ligging van de dijk. Dwars over de lengterichting van het dijksegment zijn eerst zes boringen
gezet met een tussenruimte van 10 m. Tussen de boringen waarin ophogingslagen van de dijk te
zien waren, zijn vervolgens drie extra boringen gezet. Als referentiepunt is een laatste boring in
het verlengde van de andere boringen ten noorden van de dijk gezet. De boorpunten 1, 7, 2, 8,
3 en 10 liggen van noord naar zuid direct op de dijk, zoals die te zien is op een uitsnede van het
Algemeen Hoogtebestand Nederland (fig. 10). De andere boorpunten (nrs. 4-6) bevinden zich ten
zuiden van de dijk.

Figuur 10: Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland waarop het dijklichaam zichtbaar is en de boorraai is aangegeven. Tekening A.
Bakker (Salisbury Archeologie).
Het booronderzoek maakt duidelijk dat het dijklichaam nog deels intact is. De top van de natuurlijke kwelder ligt rond de 0,5-0,7 m +NAP, dus iets hoger dan onder de dorpswierde. Ook daaruit
blijkt dat de kwelder na het begin van de bewoning nog verder is opgeslibd. Op die natuurlijke
ondergrond ligt aan de noordzijde van de dijk een herkenbaar pakket opgebrachte kwelderzoden. Het hoogste punt van de dijk ligt momenteel op 1,78 m +NAP (boring 3). Daar heeft de dijk
nog een resterende hoogte van ruim 1 m; oorspronkelijk zal de dijk enkele decimeters hoger zijn
geweest. Een vergelijkbare 11e-eeuwse dijk van kwelderzoden is ook uit Friesland bekend (Anjum). Zeker in de zomermaanden moet de geringe hoogte van 1 tot 1,2 m voldoende zijn geweest
om zeewater buiten de deur te houden; om ook in de winter de landerijen tegen overstromingen
door de zee te kunnen beschermen, waren echter hogere dijken nodig.
Voor de datering van het moment van aanleg van de dijk heeft het onderzoek geen gegevens
opgeleverd. De ophogingslagen bevatten geen aardewerk of andere dateerbare vondsten. Ook
zijn geen vegetatieniveaus of andere lagen met organisch materiaal aangeboord waarvan de
ouderdom met een 14C-datering kan worden bepaald.
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Een boerderijplaats naast de wierde
Rond het dorp Warffum liggen diverse boerderijplaatsen op een opgehoogd erf. De datering
was tot dusver niet bekend. Een van de ‘verhoogde boerderijplaatsen’ rond Warffum ligt aan de
Oosterstraat 10b, direct ten oosten van de dorpswierde. Langs de westrand van dit omgrachte
woonerf zijn handmatig twee putjes gegraven, elk met afmetingen van 2 bij 1 m. Doel van dit
onderzoek was om inzicht te krijgen in de wijze van ophoging en de datering van het woonerf.
De verhoogde boederijplaats ligt op een sterk zandige kwelder, waarvan de bovenkant opvallend
diep ligt vergeleken met de het niveau van de bovenkant van de kwelder onder de dorpswierde
(0,1-0,3 m +NAP) en de Oude Dijk (0,5-0,7 m +NAP), op 0,2 m -NAP, resp. 0,5 m -NAP. Omdat sedimentatie rond de wierde ten tijde van bewoning tot verdere ophoging van het maaiveld leidde,
is hier juist een hogere kwelder te verwachten dan onder de wierde. Het is heel goed mogelijk dat
de top van de kwelder onder de westrand van de huisplaats is vergraven en oorspronkelijk hoger
heeft gelegen.
Het aantal ophogingslagen in de beide werkputjes varieert van twee tot vijf, de dikte is 1,5-1,6 m.
Het oudste vondstmateriaal bestaat uit kogelpotaardewerk en een fragment Pingsdorf-aardewerk uit de 10e-12e eeuw.  Deze vondsten dateren de beginfase van de huisplaats in de 12e eeuw,
mogelijk nog in de eeuw daarvoor, maar niet vroeger. Daaruit kan de conclusie worden getrokken
dat het verplaatsen van de boerderijen van de wierde naar het omliggende kweldergebied vermoedelijk in de decennia rond 1100 n.Chr. plaatsvond, waarschijnlijk na de eerste dijkbouw. De
ophogingslagen laten zien dat de dijk nog niet direct volledige bescherming bood.
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3

Warffum anno 2016
1

Ruimtelijke analyse

Het dorp Warffum ligt ongeveer 25 kilometer ten noorden van de stad Groningen en ligt op een
kwelderwal. De provinciale weg loopt dwars door Warffum en is een belangrijke oostwest verbinding tussen de wierdedorpen in het gebied.
De wierde van Warffum is de grootste wierde van Nederland. De oppervlakte bedraagt 12 hectare. Het straatpatroon kenmerkt zich door een aantal parallelle straten die haaks op de kwelderwal
zijn georiënteerd. De wierde kent verder, door dichte bebouwing, aan een aantal noord-zuid lopende smalle straten. De dichtbebouwde wierde wordt tussen de Torenstraat en de Hoofdstraat
doorsneden door twee smalle paden. Deze paden zijn gericht op de kerk en worden daarom ook
wel kerkepaden genoemd. Het dorp is in de loop der jaren uitgebreid aan de noord- en westzijde
van de wierde. De doorgaande weg van Warffum is mede beeldbepalend voor het dorp door het
dubbelzijdig bebouwde historische lint. In het noordelijke deel van het dorp zijn rijtjeshuizen en
twee onder een kap woningen te vinden, gebouwd in de naoorlogse periode. In het dijken- en
marenlandschap zijn verspreid boerderijen te vinden. Warffum is compact gebouwd, het kent
geen bebouwingslinten die het landschap in steken zoals bij andere dorpen in de omgeving.
De Oude Dijk is ter hoogte van de kruising Oudendijk-Noordpolderweg op een aantal plaatsen
duidelijk waarneembaar in het landschap en daardoor beeldbepalend voor het dorp.
Het voormalige klooster heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld bij de vroegere ontwateringen van het gebied en kan daarom ook onder de karakteristieken van het dorp geschaard
worden. Ook de Warffumborg die in 1708 werd afgebroken is een belangrijke factor geweest in de
geschiedenis van het dorp.
Op het hoogste punt van de wierde staat de kerk die met het schip gericht op het oosten qua
oriëntatie afwijkt van de overige bebouwing. De kerk, de kerktoren en de bijbehorende pastorie
vormen karakteristieke elementen in het dorp. Warffum is tevens in het bezit van een haven die
in 1985 in oude glorie hersteld werd.
De hoogte en de bolheid van de wierde is goed waar te nemen door de lange zichtlijnen van de
parallelle straten van de wierde. Aan de oostzijde van het dorp vormt de ringsloot de grens tussen
bebouwing en open veld. Vanaf dit punt op de wierde kan ver het open landschap in worden
gekeken. Omgekeerd is het dorpsaanzicht vanaf de Oostervalge zeer fraai te noemen. Warffum
kenmerkt zich ook door de maren. Maren zijn vroegere kwelderkreken die na het indijken deel
uitmaken van de binnendijkse waterhuishouding. Het Warffumermaar is een nog bestaande
maar, dat vroeger werd gebruikt als trekvaart.
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Figuur 11: Huidige ruimtelijke structuur Warffum
(bron: Kernkwaliteiten
Cultuurhistorisch Erfgoed
Eemsmond, 2012)

Regieaanwijzingen Warffum uit Kernkwaliteiten Cultuurhistorisch Erfgoed Eemsmond, 2012):
- Doorgaande karakter in linten visueel benadrukken (tpv Provinciale weg).
- Relatie wierde open landschap beschermen.
- Historische belangrijke waterverbinding naar Noordpolderzijl respecteren.

2

Sociale analyse

Warffum telt ongeveer 2170 inwoners die verdeeld zijn over 950 huishoudens. In vergelijking
met andere dorpen in het gebied is er minder sprake van krimp in Warffum. Het dorp bezit een
aantal voorzieningen, al is het verzorgingstehuis Warfheem een aantal jaren geleden gesloten.
De verwachting is dat door de krimpproblematiek meerdere voorzieningen sluiten. Tevens zijn er
vele, kleine bedrijven gevestigd in het dorp. Voorzieningen variëren van een supermarkt tot een
huisartsenpraktijk. Op het gebied van cultuur/recreatie en toerisme is het openluchtmuseum Het
Hoogeland een grote publiekstrekker.
‘Op Roakeldais’ is een folkloristisch dansfestival dat jaarlijks plaats vindt in Warffum. Een belangrijk gegeven is dat Warffum een treinstation heeft. Deze trein doet het station twee keer per uur
aan. Warffum is een tussenstation voor de lijn Groningen – Roodeschool.
Warffum heeft tevens een rijk verenigingsleven. Veel inwoners zijn betrokken bij een vereniging
of organisatie in het dorp. Sommige projecten of initiatieven sluiten goed aan bij de doelstelling
van Terpen en Wierdenland.
De vereniging voor Dorpsbelangen Warffum heeft een overzicht gemaakt van de huidige projecten en ontwikkelingen die spelen in Warffum (afgeronde initiatieven of projecten worden hier
niet genoemd).
Project GoudOud, Het cultuurhuis van Warffum. De stichting GoudOud zet zich in voor het te realiseren Hofje. Dat moet op de locatie gerealiseerd worden waar nog steeds het gebouw staat
van het voormalige verzorgingstehuis Warfheem.
Dorpscoörperatie Warffum. GoudOud heeft het initiatief genomen om de mogelijkheid tot de
vorming van een zogenaamde dorpscoöperatie nader te onderzoeken.
Social Sofa in Warffum. In het kader van de aanleg van een fietspad op de dijk van Lauwersoog
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tot aan de Eemsmond is een aantal dorpen benaderd die aan de dijk liggen. Zij krijgen een
betonnen sofa in het dorp met een mozaïek dat het dorp verbeeldt.
Breedband en Duurzame energie: Warffum Werkt! Dorpsbelangen participeert in een initiatief
Warffum Werkt!. Warffum Werkt! wil de mogelijkheden onderzoeken en realiseren op het gebied van duurzame, groene energie. Ook wil Warffum Werkt! Het dorp en omliggende gebied
voorzien van snelle breedband verbindingen. Beide basisvoorzieningen kunnen een belangrijke rol op langere termijn spelen voor de leefbaarheid van het dorp.
Bodemdaling en grondwaterpeil. De vereniging voor Dorpsbelangen Warffum is een aantal jaren
geleden gestart met een studie naar de effecten van bodemdaling en niveauwijzigingen van
het grondwater.
Kerkepaden. Bewoners aan de kerkepaden zijn al langere tijd intensief betrokken bij het ontwikkelen en in stand houden van het historische karakter van de paden. Niet alle bewoners zien
dit als een belangrijk gegeven.
Station. Binnen dit initiatief wordt gestreefd naar een meer veilige stationsomgeving en beter
openbaar vervoer.
Oosterstraat. Veel bewoners hebben veel last van het zware verkeer dat door de straat rijdt. Er
is een handtekeningenactie geweest waaruit blijkt dat er veel draagvlak is om iets aan de
problematiek te doen.  
Huiskamercafé. Stichting Noorderkerkpad 13 heeft als doel om een oud, vervallen pand aan een
van de kerkepaden op te knappen. Inmiddels is dit in volle gang en zijn al diverse activiteiten
georganiseerd in het huiskamercafé.
Scheersalon. ‘Ien Scheersalon’ is een initiatief van GoudOud. De oude kapperszaak en sigarenwinkel, waar vroeger het hele dorp kwam, is momenteel ingericht als dorpshuiskamer. Hier
worden naast een koffieochtend op zaterdag onder andere samen gekookt en geschilderd.

3

Toerisme en recreatie

De gemeente Eemsmond heeft recent een beleidsnota toerisme voor 2017-2020 gepresenteerd.
Deze notitie zal invulling geven aan de doelstellingen en acties voor de gemeente. In het rapport
worden verschillende onderwerpen en acties genoemd waar de gemeente de komende jaren
aandacht aan wil besteden. De acties en onderwerpen die betrekking hebben op Warffum zullen
hier genoemd worden. Er is gekeken bij welke onderwerpen dit project kan aansluiten zodat
maatregelen elkaar versterken.
Vinden, verrassen, verbinden. De digitale vindbaarheid verbeteren. De bezoeker wil snel en
digitaal kunnen vinden wat een regio te bieden heeft. Het gaat hier ook om vertalingen in
bijvoorbeeld het Duits. Verder wordt aangegeven dat er ingezet gaat worden op bebording
in de vorm van informatieborden bij camperplaatsen, treinstations, etc. Verrassen betreft de
bezoeker van de ene belevenis die we te bieden hebben, naar de volgende in de buurt doorverwijzen. Dit kan bijvoorbeeld een fietsverhuurder zijn die fietsen levert aan een camping of
museum. Verbinden gaat over hoe er een sterkere verbinding kan komen tussen toerisme en
cultuur/cultuurhistorisch erfgoed, economie, natuur en (sport) evenementen.
Meten is weten. Het realiseren van een economische groei van het aantal overnachtingen in Eemsmond met +2% in de periode 2017-2020 en het aantal Duitse bezoekers aan onze gemeente
idem te vergroten met +2%. De gemeente gaat verblijfsrecreatiebedrijven, musea en evene-
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menten vragen om een terugkoppeling te geven van gegevens over bezoekers.
Ondersteunen ondernemers. Het beleid van de gemeente is gericht op de ondernemers in het gebied. Zij zullen, voor zover mogelijk, ondernemers steunen bij uitbreidingsplannen of andere
plannen gericht op de groei of verduurzaming van toerisme.
Camperplaatsen. Het aantal camperaars is groeiend. Op de website ‘Er gaat niets boven Groningen’ van Marketing Groningen staan vier campings in de gemeente die campers kunnen
herbergen. Dit zijn campings De Lentemaheerd in Uithuizermeeden, Maarlandhoeve in
Uithuizen, camping de Breede en camping Zuiderhorn in Warffum. Ook in Noordpolderzijl
zijn een aantal camperplaatsen aanwezig. Hier missen echter een aantal voorzieningen zoals
elektriciteit en een toilet. Het totaal aan betaalde camperplaatsen wordt daarmee geraamd
op ongeveer 40.
Noordpolderzijl en omgeving. Voor Noordpolderzijl zijn er een aantal grotere acties gepland. Er
zijn plannen voor aanvragen van Waddenfondssubsidie voor de spoelzee in Noordpolderzijl en
voor een vaarrondje in de gemeente met in de toekomst een verbinding naar Noordpolderzijl
als bestemming. Ook is het een idee om een ‘blote-voeten-pad’ bij Noordpolderzijl te ontwikkelen. Verder was het idee van een open zwemwater in Noordpolderzijl en speelplek voor
kinderen, gekoppeld aan de komst van een spoelzee.
In de beleidsnota wordt een aantal keer aangegeven dat in het kader van recreatie en toerisme
de routegebonden recreatie een kans heeft om uit te breiden. Dit ook in navolging van rijks- en
provinciaal beleid.
Ook in dit project wordt aansluiting gezocht in het routenetwerk zodat dit elkaar versterkt. Hierbij wordt samengewerkt met Routebureau Groningen en Marketing Groningen.
In figuur 12 is een kaart van Warffum weergeven met hierop toeristische en recreatieve informatie. Deze kaart geeft onder andere de wandelroutes weer die voortgekomen zijn uit de input
van het dorp en de routes die bekend zijn bij Routebureau Groningen. Tevens zijn op de kaart de
toeristische punten en eetgelegenheden aangegeven die Warffum rijk is.
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Figuur 12: Recreatiekaart Warffum
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4

Beleid
Rijksbeleid

Warffum telt verschillende bouwwerken die zijn aangewezen als rijksmonument. In het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat dat Warffum 45 rijksmonumenten bezit (Rijksmonumentenregister, RCE, 2017). In bijlage 3 staat de lijst met rijksmonumenten. Dit zijn veelal historische woonhuizen en boerderijen. Ook de Hervormde kerk en
bijbehorende pastorie zijn aangewezen als rijksmonument.
Rijksmonumenten hebben een beschermde status. De eigenaar van een rijksmonument kan
gebruik maken van advies en ondersteuning bij de instandhouding van het monument via onder
meer de gemeente, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentenwacht van de
desbetreffende provincie.
Het centrumgebied van Warffum is door de rijksoverheid aangewezen tot beschermd dorpsgezicht. Door de beschermde status blijft het historische karakter en de historische structuur van
het gebied, die van algemeen belang zijn door hun cultuurhistorische waarde, behouden.  Bovendien wordt de waarde en het belang van deze cultuurhistorische gebieden en beeldbepalende
gebouwen erkent.
Delen van het dorpsgebied van Warffum staan op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK).
De AMK is een gedigitaliseerd bestand van alle bekende archeologische terreinen in Nederland
die het waard zijn om te bewaren. De kaart dient als instrument voor de ruimtelijke ordening, ten
behoeve van het beheer en de bescherming van archeologische informatie die in de bodem bewaard is gebleven. Op de kaart zijn terreinen met archeologische waarde weergegeven zoals die
op het moment van verschijnen bekend waren. Met behulp van deze kaart kan bij diverse planologische beslissingen, zoals ontgrondingen, bodemsaneringen, aanleg van woonwijken, etc. rekening worden gehouden met de aanwezige archeologische waarden. De informatie waarop dit
kaartbeeld is gebaseerd, bevindt zich in het centrale Archeologisch Informatiesysteem, afgekort
ARCHIS. De Archeologische Monumentenkaart is een gezamenlijk product van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort en de provincies.
De AMK bestaat feitelijk uit de samengestelde Provinciale Archeologische Monumentenkaarten
(Archeologie in Nederland, 2009). In figuur 13 is de AMK toegespitst op Warffum. Hierin is te zien
dat meerdere gebieden, waaronder het centrumgebied, aangemerkt zijn als Terrein van zeer
hoge archeologische waarde. Monumenten van oudheidkundige betekenis die op grond van de
genoemde criteria zijn aangewezen als behoudenswaardig.
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Figuur 13: Archeologische Monumenten Kaart (AMK).
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Provinciaal beleid
De provincie Groningen heeft een Omgevingsvisie 2016-2020 vastgesteld. De Omgevingsvisie
bevat de integrale lange termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. Een belangrijk
doel van de Omgevingsvisie is om op strategisch niveau samenhang aan te brengen in het beleid
voor de fysieke leefomgeving. Daarom zijn in deze Omgevingsvisie zoveel mogelijk de visies op
verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, landschap en cultureel erfgoed, natuur,
verkeer en vervoer, water, milieu en gebruik van natuurlijke hulpbronnen samengevoegd en
inhoudelijk met elkaar verbonden. Het LOP komt voort uit de omgevingsvisie en heeft specifiek
betrekking op het landschap.
In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft de provincie Groningen aan dat het de karakteristieken van de verschillende landschapstypen wil versterken. Hiermee worden de kenmerkende kwaliteiten van het Groninger landschap beter zichtbaar. Daarnaast is het verbeteren van
de toegankelijk van het landschap een belangrijk uitgangspunt. (Landschapsontwikkelingsplan
Noord-Groningen, Provincie Groningen, 2006)
Om de herkenbaarheid en de beleefbaarheid van de verschillende landschapstypen, waaronder
het Warffumer wierdenlandschap, met hun kenmerkende landschapselementen te versterken is
een zevental thema’s uitgewerkt (figuur 14):
– Historische terreinen en wierden. Het gaat hier om (voormalige) borgterreinen, kloosterterreinen, steenfabrieken en verlaten of gedeeltelijk afgegraven wierden.
– Landlopen. Met landlopen worden de vroegere kerkepaden en andere voetpaden bedoeld die
later verdwenen zijn in het landschap.
– Dijken. De structuur van de dijken vertelt iets over de ontstaansgeschiedenis van het gebied
en zijn erg geschikt voor wandelroutes.
– Watergangen. Hieronder vallen kronkelende maren, rechte kanalen en oude diepen.
– Groene erven In het Groninger land zijn vele boerderijen aanwezig die dikwijls zijn voorzien
van monumentale erfbeplanting
– Wegbeplantingen. Beplantingen zijn van groot belang om onderscheid te maken tussen besloten en meer open landschappen (onderdeel van groene linten).
– Dorpen. Hierbij gaat het om de instandhouding van de kwaliteit van het dorpssilhouet. Bijvoorbeeld door het versterken van dorpsgroen, openhouden van zichtlijnen en het vormgeven van dorpsentrees.
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Figuur 14: Landschapsstructuurkaart. (legenda op volgende pagina).
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Gemeentelijk beleid
Warffum heeft de status beschermd dorpsgezicht. Deze bescherming richt zich vooral op de cultuurhistorische waarde van het dorp. De procedure is in 1987 in gang gezet en op 27 september
1991 werd een deel van het centrumgebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De totale
oppervlakte van het beschermd dorpsgezicht beslaat 19,6 hectare (bron: Rijksdienst voor Cultureel erfgoed). De gebouwen die binnen een beschermd gebied vallen zijn niet automatisch een
beschermd monument geworden. Het beschermde gebied heeft een uitgebreid bestemmingsplan. Vergeleken met een gewoon bestemmingsplan is het gedetailleerder en gelden er strengere
regels, zowel voor de bebouwde als voor de onbebouwde ruimte. Bovendien is voor een aantal
bouwactiviteiten een vergunning nodig.
Dit is ook het geval voor Warffum. Om deze reden heeft de gemeente Eemsmond in 2010 het
bestemmingsplan Warffum centrum opgesteld (Bestemmingsplan centrumgebied Warffum,
Gemeente Eemsmond, 2010). Dit is een herziene versie van het oude bestemmingsplan Warffum
kom uit 2000. De grootste verandering is vooral de actualisatie die recht doet aan de monumentale waarden in het oudste deel van de kern Warffum en de verscheidenheid aan functies zoals
wonen, detailhandel, bedrijvigheid, etc.

Figuur 15: Het beschermde
dorpsgezicht Warffum

Alle Nederlandse gemeenten worden geconfronteerd met de wettelijke verplichting om het
aspect archeologie mee te laten wegen in ruimtelijke planprocedures. Dit is het directe gevolg
van de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 en de hieruit voortvloeiende herziening
van de Monumentenwet 1988. De gemeente Eemsmond heeft een archeologische verwachtingskaart/beleidsadvieskaart laten maken door RAAP Archeologisch Adviesbureau. De uitsnede
van deze kaart, toegespitst op Warffum is te zien in de onderstaande figuur. De data op de kaart
borduren verder op de Archeologische Monumenten Kaart die te vinden is in de paragraaf Rijksbeleid.
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Figuur 16: Uitsnede Beleidadvieskaart (RAAP).
De legenda bij deze kaart staat op de volgende pagina.
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4

Naar een plan van aanpak
1

Samen met de bewoners

In mei 2015 is het project Terpen- en Wierdenland in Warffum gepresenteerd. Tijdens de startavond in openluchtmuseum het Hoogeland zijn de bewoners op de hoogte gebracht van het
project en zijn mensen uitgenodigd om zitting te nemen in een werkgroep. Dit resulteerde in
een werkgroep bestaande uit ongeveer 10 dorpsbewoners. In de eerste bijeenkomst is met name
gevraagd naar de kwaliteiten en wensen vanuit het dorp. In de daaropvolgende bijeenkomsten is
dit verder toegespitst op onderwerpen die verder uitgewerkt konden worden en die het verhaal
van het Terpen- en Wierdenland vertellen.
Tegelijkertijd is het landschaps-historisch onderzoek en het archeologisch onderzoek in Warffum uitgevoerd. Waar mogelijk zijn de bewoners bij deze onderzoeken betrokken. De resultaten
vormden de input voor de uitwerking van de wensen van de bewoners.
Op de wierdedag in oktober 2016 stond een maquette waarop dorpsbewoners konden aangeven
waar ze trots op zijn, wat verbeterd kan worden en welke lokale verhalen er zijn.
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Figuur 18a: Dorpsexcursie met de werkgroep

Figuur 18b maquette op de wierdedag.

Figuur 19: Boren met de archeoloog.

Figuur 20: Opgraving op de wierdedag.
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Kansen en knelpunten
Kernkwaliteiten Warffum

Kernkwaliteit

Zichtbaarheid / toegankelijkheid

Onderhoud

Rechthoekig stratenpatroon op
de wierde en hoogteverschil

Goed zichtbaar

Goed onderhouden

Opm. weinig parkeergelegenheid
Kerkepaden met compacte histo- Entrees van de kerkepaden zijn
rische bebouwing in de kern
moeilijk te zien

Door versmalling
van de paden en
hoge schuttingen en
hagen verminderd de
beleefbaarheid van de
kerkepaden.

Enkele vervallen woningen, over
het algemeen een positief beeld.
Ligging kerk centraal in dorp

Buiten het dorp zichtbaar. Door
veelheid van groen in het dorp
minder zichtbaar

Oostzijde wierde, relatie met het goed
landschap

Groen rondom de
kerk kan beter worden onderhouden
Enkele bomen en
singels blokkeren het
zicht.

Oude Dijk aan noordzijde met
bebouwingslint van arbeiderswoningen.
Middendijk

De Oude dijk is niet erg goed zichtbaar. Onduidelijk waar deze precies
heeft gelegen en hoe hoog hij was.

De Middendijk is goed zichtbaar,
maar niet toegankelijk.
Haven en waterverbinding met
Noordpolderzijl en Warffumermaar

Haven is onlangs gerestaureerd.

De zichtbaarheid op het water in
het dorp kan worden verbeterd.
Met name bij kruisingen en bruggen staat er veel beplanting.
Monumentale boerenerven

In Warffum en rondom Warffum
zijn de boerenerven duidelijk herkenbaar.

Oostervalge

Duidelijk zichtbare verhoging in het
landschap. Onduidelijk hoe dit is
ontstaan

Een aantal erven kan
beter worden onderhouden.

Tabel 1: kernkwaliteiten
Tabel 1 geeft aan wat de kernkwaliteiten van Warffum zijn. Hieruit komen de volgende aanbevelingen naar voren die de kwaliteiten van Warffum versterken of behouden.

30

Het verhaal van Warffum – Terpen- en Wierdenland

1. De kerkepaden moeten planologisch goed beschermd en gehandhaafd worden. Door recente
ontwikkelingen is duidelijk geworden dat de kerkepaden bedreigd worden. Deze kunnen in
dit project worden opgeknapt. Vervolgens moet voor alle aanwonenden en nieuwe bewoners
duidelijk worden wat de regels zijn.
2. De oostzijde van de dorpswierde van Warffum heeft een mooie relatie met het landschap,
er is namelijk een goede zichtlijn aanwezig (zie figuur 17). Deze openheid moet behouden
blijven.
3. In het dorp ligt een aantal waterverbindingen (zie figuur 17), deze kunnen beter benut worden. Door ze beter toegankelijk en/of zichtbaar te maken. Met name de oude kreken aan de
noordzijde van Warffum kunnen hiervoor worden ingezet.

Kansen
– De landschappelijke ligging van Warffum, de wierde op de kwelderwal, tussen het wierden- en
het dijkenlandschap is bijzonder. Samen met de andere dorpen op de noordelijke rand zijn
dit de laatste dorpen tot de Waddenzee. De afstand tussen de kerk en de kwelder is slechts
4 kilometer. Onderweg herinneren vele landschapselementen en structuren zoals de dijken,
coupures, kreken en boerenerven aan de ontwikkeling van dit land.
Aan de zuidzijde is een andere ontwikkeling te zien, hier zijn nog vele elementen zoals wegbeplanting, de maren, de Oostervalge en oude kloosterterreinen herkenbaar. Beide landschappelijk ensembles lenen zich uitstekend om de ontwikkelingsgeschiedenis van Warffum te
vertellen. Vele verhalen kunnen namelijk aan een plek worden gekoppeld.
– De wierde van Warffum is door zijn grote oppervlakte en hoogte bijzonder. Met name in de
Hoofdstraat en de Torenweg is de hoogte van de wierde goed te zien en te ervaren. Aan de
oostzijde van de wierde ligt nog een open stuk grasland waardoor vanaf de wierde het landschap ingekeken kan worden.  
– De wegen en bebouwingsstructuur op de wierde is evenals de wierde zelf nog vrijwel intact.
De rechthoekige structuur en kerkepaden zijn nog allen aanwezig. Ook de karakteristieke
bebouwing is grotendeels bewaard gebleven, of heeft het authentieke karakter behouden.
– In Warffum bestaan een aantal initiatieven op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en gebruik
van gebouwen. Voorbeelden zijn het huiskamercafé en het project Goudoud van Warffum.
– De dijken en kreken ten noorden van Warffum laten de oude structuur van het landschap
goed zien. Veel van deze onderdelen zijn echter niet toegankelijk. Hier ligt een kans om het
landschap te kunnen beleven door deze elementen toegankelijker te maken. Hierbij kan ook
worden aangesloten op het routenetwerk van de provincie Groningen.

Knelpunten
– Rond de kerkepaden speelt op dit moment een rechtszaak. Hierbij gaat het om de instandhouding en handhaving van het historische karakter in het beschermd dorpsgezicht. De
kerkepaden zijn op een aantal plekken erg smal en er staan schuttingen en hoge hagen langs.
Vanuit het project is er geen betrokkenheid geweest bij de rechtszaak, maar de kerkepaden
vormen wel een van de belangrijkste ruimtelijke structuren in Warffum.
– Warffum is een groot dorp. Door de vele uitbreidingen is het dorp niet overal goed herkenbaar
als wierdedorp. Met name aan de westzijde van de Warffumermaar zijn een aantal nieuwbouwwijken ontstaan die in feite los staan van de dorpskern. Aan de westzijde is de dorpskern
minder goed beleefbaar.
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– Ondanks dat het landschap rond Warffum vele oude kenmerken heeft is het niet goed toegankelijk. Er zijn een aantal bestaande routes maar deze bewandelen veelal dezelfde wegen. Een
goede recreatieroute voor wandelaars en/of fietsers aan de noord- en zuidzijde van het dorp
ontbreekt.
– Boerenerven vormen een belangrijk landschapselement in het dijken- en wierdenlandschap.
Ook rond Warffum is dit het geval. Boerenbedrijven breiden vaak uit. De manier waarop veel
nieuwe schuren zijn gebouwd doet echter afbreuk aan het landschap en de boerenerven.
Gemeentelijk beleid kan hierin van betekenis zijn om landschappelijke inpassing te eisen.
– Doordat Warffum smalle straten heeft in de dorpskern is er weinig parkeerruimte. Met name
bezoekers van openluchtmuseum Het Hoogeland hebben moeite om in het dorp te parkeren.

3

Mogelijkheden

Uit het onderzoek, de analyse en de wensen vanuit het dorp is een aantal thema’s geselecteerd
die elkaar versterken. Enerzijds wordt er een specifiek verhaal over de wierde verteld en beter
zichtbaar of beleefbaar gemaakt, anderzijds krijgt de ruimtelijke kwaliteit een impuls en worden
wensen van bewoners gerealiseerd.
Vanuit bewoners en ondernemers is er sterk behoefte om niet alleen fysiek te herstellen, maar
ook om het verhaal beleefbaar te maken. In en rond Warffum zijn tal van verhalen op specifieke
locaties die verteld kunnen worden. Hiervoor moet het echter wel toegankelijk worden, en moet
er iets te doen zijn op een plek. De bijzondere plekken buiten het dorp zoals de dijken, sluis De
Wachter, de Oostervalge, het oude kloostererf en de locatie van de borg zijn bijzondere plekken.

Dorpskern
De dorpskern van Warffum laat de structuur van de wierde zien. Bepalende elementen hierin
zijn de kerkepaden. Echter deze kerkepaden en aangrenzende erven ogen rommelig. Door een
aantal leegstaande panden, schuttingen en hoge beplanting komen de kerkepaden niet goed tot
hun recht. Ook de bestrating van de kerkepaden ligt er een aantal plekken niet goed bij en kan
worden hersteld.
Het plaatsen van schuttingen ligt op dit moment bij de rechter. Hier zal een uitspraak uit voortkomen die duidelijkheid geeft of aanwonenden van de kerkepaden in de toekomst wel- of geen
schuttingen mogen plaatsen.
De erfafscheidingen kunnen zodanig aangepast worden dat ze, historisch gezien, passen in de
dorpskern. Hierbij valt te denken aan het vervangen van schuttingen voor lage hagen of hekjes.
De nieuwe aanplant van hagen of het aanpassen van de verharding.

Kerkterrein
Het kerkterrein is het middelpunt van het dorp. De vrijwilligers die het onderhoud van het terrein
voor hun rekening nemen doen dit met veel zorg en plezier. Vanuit de werkgroep is echter de
reactie gekomen dat het zicht op de tuin verbeterd zou kunnen worden.

Het leesbare landschap
De wierde van Warffum is onaangetast doordat deze al vroeg volledig bebouwd was. Hierdoor
is deze grote wierde zeer bijzonder. Om de diepte en opbouw van de wierde beter zichtbaar te
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maken wil je eigenlijk onder de grond kijken. In België is een bodemschuif ontwikkeld waarbij
een grondlaag uit de bodem omhoog getrokken kan worden. Door een dergelijke bodemschuif,
of een andere vorm hiervan, ook in Warffum te plaatsen, bijvoorbeeld voor het openluchtmuseum, kunnen bezoekers de opbouw van de wierde daadwerkelijk zien. De verschillende lagen in
tijdsperiodes vertellen het complete verhaal van de ontwikkeling van Warffum.
De huizen op de wierde hebben in de loop der tijd allen verschillende functies gehad. Vanaf 1850,
en soms eerder, is na te gaan in welke woning een bakker, de smid of de kleermaker heeft gezeten. Door deze informatie per woning aan te geven wordt de historie en ontwikkeling van het
dorp zichtbaar. Deze informatie kan met name digitaal worden weergegeven en worden gebruikt
in bestaande routes over de wierde. Met de educatieve website kan een link worden gemaakt
waardoor informatie over de woningen snel te bereiken is.
Aan de oostzijde van de wierde is de overgang en het hoogteverschil naar het landschap nog
zichtbaar. Hier is zicht op de singel en de gracht van een oude boerderijplaats. De singel van dit
erf is echter sterk verwaarloosd en kan worden opgeknapt.
Buiten het dorp zijn tal van locaties die een eigen verhaal hebben. Op deze plekken zoals de Oude
dijk, sluis de Wachter, wierde de Oostervalge, het kloostererf, de locatie van de oude borg of
boerenerven zijn veel verhalen te vertellen alleen mist hier nu de toegankelijkheid of informatie
hiervoor. In dit project wordt per plek gekeken hoe deze beter leesbaar te maken. Bij de Oostervalge kan bijvoorbeeld een bank geplaatst worden die iets verhoogd staat zodat je op de hoogte
van de valge zit.

Het beleefbare landschap
De beleefbaarheid van het landschap hangt nauw samen met de toegankelijk. Door middel van
wandel- en fietspaden kunnen de plekken die een verhaal vertellen met elkaar worden verbonden. Met name aan de noordzijde biedt dit een kans om een route te maken richting Noordpolderzijl langs de oude kreken en over dijken. Vanuit de gemeente is de wens naar voren gekomen
om deze paden aan te sluiten op het routenetwerk.
De opeenvolgende dijken vanaf de Oude dijk naar het noorden geven verschillende landaanwinningsprocessen weer. Met name de verhalen over dijkdoorbraken en aanleg van dijken zijn aansprekende verhalen in de geschiedenis. Om deze verhalen te vertellen moeten de dijken echter
wel toegankelijk zijn.
Uit de vele verhalen en paden kunnen nieuwe routes en ommetjes worden gecreëerd. Deze routes kunnen worden weergegeven in het netwerk van www.wandelen.groningen.nl. Ook kan op
routes worden weergegeven waar bezoekers koffie kunnen drinken en waar toiletten zijn.

Lijnen in het landschap
In het landschap is een aantal beeldbepalende lijnvormige elementen te herkennen. Dit zijn de
wegbeplantingen tussen dorpen op de kwelderwallen, de waterwegen en oude kreken zoals de
Warffumermaar en het Zeewijksterriet en de dijken.
Door de provincie Groningen zijn de wegbeplantingen richting Den Andel, Baflo en Usquert als
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beeldbepalend aangemerkt aangezien ze de ligging van de kwelderwallen markeren. Met name
de wegen richting Den Andel en Usquert kunnen worden aangeplant, of worden versterkt met
beplanting om deze beter te markeren.
Het netwerk van trekvaarten door de gehele provincie speelt tot de verbeelding. Er was een tijd
dat veel vervoer van en naar de stad Groningen via deze trekvaarten ging. De Warffumermaar en
de haven van Warffum zijn ook onderdeel van deze trekvaart. Ten noorden van Warffum gaat de
maar over in oude kreken en kanalen. Dit stelsel van natuurlijke en gegraven waterwegen geeft
veel structuur van het landschap weer, maar biedt ook de mogelijkheid om het landschap op een
andere manier te beleven. Veel van deze waterwegen zijn toegankelijk en met elkaar verbonden.
Ze kunnen echter worden versterkt door beplanting te verwijderen zodat de maar beter zichtbaar
wordt, of juist beplanting toe te passen om de ligging te accenturen. Bij een oude kreek kunnen
bijvoorbeeld enkele meidoornstruiken aangeplant worden om te laten zien hoe de kreek door het
landschap slingert.
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De maatregelen op kaart

Figuur 21: Kaart met mogelijke maatregelen (legenda op volgende pagina)
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Uitgevoerde maatregelen
Kerkterrein
Op de oude wierde in Warffum staat de Hervormde kerk. Rondom deze kerk ligt het kerkhof. Dit
terrein is een groene oase tussen de bebouwing op de wierde. Aan de noord- en zuidkant wordt
het kerkterrein begrensd door een pad dat de Torenweg en Hoofdstraat met elkaar verbindt. Dit
zijn de doorgaande wegen die in noord-zuidrichting over de wierde lopen en het terrein aan de
west- en oostzijde omsluiten.  

Figuur 22: Hervormde kerk Warffum. Bron: Aerophoto Eelde.
Midden op het kerkterrein staat de kerk. Het kerkhof heeft niet meer de aanblik van een kerkhof,
op het terrein zijn nog slechts enkele grafzerken te vinden. Een aantal grafzerken zijn gebruikt
om een pad te leggen, een exemplaar ligt tussen de beplanting. Het kerkterrein heeft in de
huidige situatie een parkachtig karakter. Dit parkachtige  karakter wordt voornamelijk bepaald
door de bomen en de paden die op het terrein aanwezig zijn. Deze bomen zijn aan de randen te
vinden. Aan de zuidkant van het kerkgebouw gaat het om vleugelnoten, kastanjes en esdoorns
terwijl aan de noordzijde beuken, veldesdoorns en kastanjes staan. Naast de bomen zijn er een
heesters aanwezig bestaande uit o.a. taxus, boerenjasmijn, hulst, rozen en ranonkelstruik. Het
terrein wordt aan alle zijden omsloten door een haag van zuurbes. Deze haag heeft een hoogte
van ongeveer 80 centimeter. Dit verschilt soms per kant. De overige begroeiing bestaat uit stinsenplanten en vaste planten.
Het kerkterrein ligt in de huidige situatie hoger dan de omgeving. Door middel van een muurtje
wordt dit hoogteverschil extra benadrukt. In combinatie met de haag ontstaat, vooral van beide
straten gezien, een wand die het terrein afsluit van de omgeving. De haag aan de kan van de
Torenweg en de Hoofdstraat is verwijderd zodat het kerkterrein vanaf de weg beter zichtbaar is.
De beleving van het terrein is verbeterd doordat nu meer openheid is gecreëerd. Bovendien is zo
de sociale controle groter en nodigt het meer uit om het terrein te betreden.
Naast het open maken van het terrein is ook herstel uitgevoerd. De bomen groeiden in hun
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oorspronkelijke staat dusdanig uit dat zij over of tegen de aangrenzende woningen heen kwamen. Dit was ook het geval bij het kerkgebouw. Bij deze bomen is kroonverzorging uitgevoerd.
Een aantal takken is ingenomen zodat zij de gebouwen niet meer raken. Naast deze maatregelen
is ook dood hout verwijderd. Daarnaast is een veldesdoorn gekapt om meer ruimte en licht te
gunnen aan de beuken die er vlak naast stonden. Op het terrein stond ook een aantal taxusstruiken. Veel van deze struiken waren enorm uitgedijd en ontnamen het zicht voor de bezoekers en
passanten en ontnamen de ruimte voor andere beplanting. De beide taxussen voor de zuidingang
waren in elkaar gegroeid en ontnamen het zicht op de deuren van het kerkgebouw, deze zijn
gesnoeid zodat het zicht op de deuren weer is hersteld.
De taxus op de hoek van de Hoofdstraat en het pad aan de zuidkant van het kerkterrein was erg
groot en groeide in de richting van de naburige woning. Deze is teruggezet zodat deze opnieuw
kan uitlopen en in toom kan worden gehouden. Aan de noordzijde van de kerk staat ook een aantal taxussen die te groot waren geworden. Deze zijn gesnoeid zodat er meer ruimte voor overige
beplanting is ontstaan. Bovendien is er met deze ingreep meer ruimte gecreëerd langs de paden.
Op het gehele terrein stond opslag in de vorm van jonge boompjes en heesters. Deze zijn allemaal verwijderd. Hiermee is het parkachtige karakter versterkt.
Naast de grote ingrepen waren kleinere maatregelen gewenst om het terrein open en vrij van
opslag en onkruid te houden. De opslag van de vleugelnoot is weggehaald. Het zevenblad moet
in toom worden gehouden omdat het anders de overige beplanting overwoekert. Dit geldt eveneens voor de grassen aan de zuidkant van het kerkgebouw.
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Figuur 23. Oorspronkelijke situatie kerkterrein met de uit te voeren werkzaamheden.
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Figuur 24. Nieuwe situatie kerkterrein.
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Herstel zicht op oostzijde wierde
Aan de oostzijde van de wierde is de overgang en het hoogteverschil naar het landschap nog
zichtbaar. Hier is er zicht op de singel en gracht van een historische boerderijplaats. De singel is
gedund met 50% en langs de oprit vanaf de weg naar de boerderij is de singel eveneens gedund
en is een kastanje gekapt. Met deze maatregelen is het zicht op de oostzijde van de wierde teruggebracht en kan men de hoogteverschillen in het landschap beter waarnemen. Op het boerenerf
heeft herplant plaatsgevonden in de vorm bosplantsoen en nieuwe bomen, hiermee is de structuur van de erfbeplanting hersteld.

Figuur 25: Oorspronkelijke situatie: dichte singel op boerenerf. Bron: Aerophoto Eelde

Figuur 26: Werktekening.

Overige maatregelen
Gedurende het proces is een aantal maatregelen naar voren gekomen die op dit moment nog
niet kunnen worden gerealiseerd of uitgevoerd in het kader van het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling. Dit zijn:
– Kerkepaden opknappen. De omstandigheden laten op dit moment niet toe de kerkepaden op
te knappen.
– Aanleg bodemschuif. De plaatsing van een bodemschuif op de wierde blijkt niet mogelijk.
Hierdoor zou de bodem teveel geroerd worden.
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– Plekken met verhaal accenturen en bereikbaar maken
Oostervalge
Kloosterterrein
Oude Dijk
Sluis de Wachter
Borgterrein
Dobbe
Haven
Joodse begraafplaats
– Het beleefbare landschap
– Pad/route Middendijk
– Pad/route  kreken
– Lijnen in het landschap
– Versterken wegbeplanting
– Verwijderen en aanbrengen beplanting langs kreken
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Bijlagen
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Bijlage 1:
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Wierdenlandschap van Warffum
Jeroen Wiersma
Het dorp Warffum ligt zo’n 25 kilometer ten noorden van de stad Groningen in een landbouwgebied dat van oudsher het ‘Hoogeland’ wordt genoemd. Met ruim 2400 inwoners is het een groot
dorp. De historische kern is gelegen op een wierde met een oppervlakte van zo’n 12 hectare.
Daarmee is het de grootste wierde van Nederland. Het straatpatroon kenmerkt zich door een
aantal parallelle straten die haaks op de kwelderwal zijn georiënteerd, waaronder een aantal zeer
smalle kerkepaden. Dit fijnmazige stratenpatroon geeft het dorp een bijzonder karakter. De oudste schriftelijke vermelding van Warffum vinden we in de levensbeschrijving van de missionaris
Liudger (744-809). Vermoedelijk werd de wierde een paar honderd jaar daarvoor al bewoond.
Het verhaal van Warffum bestrijkt vele eeuwen. Nadat de kwelderwallen hoog genoeg waren
opgeslibd, werd het landschap aantrekkelijk voor mensen die op de natuurlijke wallen wierden
opwierpen om op te wonen. Vanaf toen was er sprake van een continu samenspel tussen de mensen en de natuur, waarbij de bewoners in de daaropvolgende eeuwen steeds meer grip kregen
op het landschap. Er werden greppels en sloten gegraven, natuurlijke waterlopen gekanaliseerd
en dijken opgeworpen, zodat men op den duur niet meer uitsluitend op de wierden hoefde te
wonen.
Ook de lagergelegen delen van het landschap werden in gebruik genomen. Daarvoor was flink
wat organisatie nodig.  Ten zuidoosten van de dorpswierde werd een klooster gesticht dat
uitgroeide tot een van de grootste johannieter commanderijen van Nederland. Het klooster had
veel grond en verschillende boerderijen rondom Warffum in bezit. Vermoedelijk heeft dit klooster
een belangrijke rol gespeeld bij het droogleggen van de kleddernatte wildernis ten zuiden van het
dorp.
De buitendijkse gebieden ten noorden van Warffum werden vanaf het eerste uur gebruikt als
weiland. Na inpolderingen in de 18de en 19de eeuw maakten de weilanden plaats voor vruchtbare akkers. Met name door de bloeiende akkerbouw kon Warffum in de 19de en 20ste eeuw
uitgroeien tot een groot dorp met vele voorzieningen. De welvaart van die periode wordt onder
andere weerspiegeld door de vele sierlijke villa’s, veelal ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School langs de Wadwerderweg en de N363. De ontwikkeling die het dorp en het landschap
rondom Warffum in de afgelopen honderden jaren heeft doorgemaakt zullen aan de hand van
vier thema’s worden behandeld. Deze thema’s zijn als volgt omschreven:
1.
2.
3.
4.
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Het ontstaan van het natuurlijke landschap
Het schiereiland van Warffum
Daar waar nu de uitgestrekte dorpswierde van Warffum ligt in een decor van akkers en weilanden
glinsterde ooit het water van een zee die aan het einde van de laatste ijstijd (110.000 tot 12.000
jaar geleden) langzaam oprukte vanuit het noorden. In deze lange koude periode was er een
zandlandschap ontstaan doordat stevige poolwinden grote hoeveelheden zand hadden uitgestrooid in een bevroren en boomloze wereld. Dit zand was afkomstig vanuit het toen nog droge
Noordzeebekken. In een tijdsbestek van enkele duizenden jaren na deze ijstijd veranderde het
landschap steeds weer van aanzien door toedoen van natuurlijke processen. Vanaf 600 v. Chr.
ging de mens zich in toenemende mate met het landschap bemoeien door het graven van greppels en sloten en het opwerpen van wierden.
De transformatie van een zandlandschap naar een getijdelandschap met kwelders en veenmoerassen tussen de verschillende geulen werd in gang gezet door klimaatsveranderingen. Door
stijgende temperaturen begonnen de ijskappen ter hoogte van Denemarken en ten noorden
daarvan te smelten met als gevolg een stijging van de zeespiegel en het grondwaterpeil. Het
landschap werd vochtiger, waardoor het
afgestorven groen geconserveerd bleef in een
nat milieu dat door grondwater werd gevoed.
Hierdoor kon er op sommige plekken een flink
pakket veen tot ontwikkeling komen. Het
laagveenmoeras aan de randen van de dalen
ontwikkelde zich op de hogere zandruggen
tot een hoogveenpakket dat enkel nog door
regenwater werd gevoed.
De oprukkende zee trad rond 5500 v. Chr. de
laagste delen van het tegenwoordige Hogeland binnen via de dalsystemen van de latere Hunze en Fivelboezem. De geulen raakten opgevuld met metersdikke pakketten klei en wadzand. Het veen dat zich langs de randen van deze
dalen had gevormd, werd weggespoeld of raakte afgedekt door maritieme sedimenten. Plaatselijk kwamen kwelders tot ontwikkeling. De pleistocene zandgrond is op een maximale diepte
van 12 meter beneden NAP terug te vinden. Een paleografische reconstructie van die periode laat
zien dat net ten westen van Warffum een langgerekte zandrug in het verlengde van de Hondsrug
lag. Deze hoger gelegen keileemopduiking, het zogenaamde Hoog van Winsum, onderscheidde
zich landschappelijk als bosrijke omgeving van de omliggende kwelders en rietmoerassen. Op
dezelfde reconstructie zien we dat het zandlandschap ten zuiden van het huidige Warffum toen
nog niet met veen en klei was bedekt. Naar het noorden toe was sprake van een veengordel met
daarachter kwelders, die van tijd tot tijd overspoeld raakten door opgestuwd water vanuit het
daarachter gelegen waddengebied.
De geulen ten westen en ten oosten van het ‘hoog van Winsum’ breidden zich tussen 5500 v.Chr.
en 3800 v. Chr. verder uit. De insnijdende slenken creëerden een schiereiland uit de hogere zandgronden tussen Sauwerd en den Andel. In de luwte daarvan ontstond een veenmoeras dat werd

49

Het verhaal van Warffum – Terpen- en Wierdenland

omzoomd door kwelders. Rondom dit schiereiland was sprake van een getijdenzone, vergelijkbaar met het tegenwoordige wad.  
Het schiereiland was rond 1500 v. Chr. nog
steeds als zodanig herkenbaar, maar er hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan
ten opzichte van het vorige beeld. De hoger
gelegen zandrug raakte na 3800 v. Chr. bedekt
met klei. Rond 1500 v. Chr. was er bovenop het
kleipakket bovendien een uitgestrekt (hoog)
veenmoeras ontstaan dat werd omzoomd
door een brede kwelderzone met daarachter
een getijdenlandschap.
De eerste kwelderwal ontstond omstreeks 500 v. Chr. langs de westrand van het verdronken
keileemplateau. Ook aan de oostzijde van het schiereiland was sprake van een  kwelderwal. Door
de vorming van kwelderwallen langs de grote getijdegeulen ontstond in het midden een kwelderbekken met een dusdanig slechte afvoer dat
zich hier op den duur veen begon te vormen.  
In deze periode werden de kwelders in gebruik
genomen door mensen die per schip vanuit
de Duitse rivierdelta’s en later ook vanuit de
hoger gelegen Drentse zandgronden hun
heil in het jonge kwelderlandschap zochten.
Zij maakten in eerste instantie vermoedelijk
seizoensgebonden gebruik van de zandige
kwelderwallen, die door periodieke overstromingen van de kwelders tot stand waren
gekomen. Hierbij werden de zandige deeltjes
die via het zeewater van elders werden meegevoerd langs de kust afgezet, terwijl de kleideeltjes
daarachter tot bezinking kwamen.
De oudste nederzettingen van het gebied zijn terug te vinden op de kwelderwallen aan weerszijden van het voormalige keileemplateau langs de oevers van de Hunze- en Fivelboezem. Warffum
ligt als het ware op de kop van deze kwelderwalboog. Op de westelijke kwelderwal zijn de
dorpen Baflo en Rasquert tot stand gekomen,
terwijl de oostelijke kwelderwal plaats bood
voor de wierden van Middelstum, Kantens,
Rottum en Usquert. De oorspronkelijke
kwelderwal waarop Warffum tot ontwikkeling
kwam, breidde zich in de eerste honderden
jaren na Christus verder uit naar het oosten,
zodat er rond 800 n. Chr. een haakvormige
kwelderwal was ontstaan met daarop de wier-
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de van Uithuizen. Twee volgende kwelderwallen ontstonden achter, terwijl een vierde wal tot aan
het huidige Roodeschool reikte.
Tijdens de Vroege Middeleeuwen was van
een uitgebreid centraal gelegen veenmoeras
geen sprake meer, doordat het zeewater grote
delen daarvan had opgeruimd en er klei voor
in de plaats had neergelegd. Het laaggelegen
terrein achter de kwelderwallen waar voornamelijk stugge klei werd afgezet, is tegenwoordig nog herkenbaar als een open landschap. In deze zogenaamde Delthelaagte zijn
geen woonkernen ontstaan; de boerenerven
liggen er verspreid in het landschap. Enkele
woud-toponiemen zoals Rode Wold en het
Stitswerderwold doen vermoeden dat hier in
de Vroege Middeleeuwen of zelfs eerder nog
een moerassig gebied lag. Dat moeras moet
door menselijke activiteiten deels zijn ontwaterd, waardoor een langzame verlaging van
het maaiveld plaats vond. Zo werd het gebied
extra kwetsbaar tijdens overstromingen.
De knipklei die er vervolgens werd afgezet was
afkomstig vanuit een regelmatig buiten zijn
oevers tredende geul die door het zuidelijke
dorpsgebied liep. Restanten van deze geul zijn op de hoogtekaart nog duidelijk waar te nemen.
Het toponiem wold verwijst in bredere zin naar ‘wildernis’. Deze wildernis kan dus ook bestaan
hebben uit drassige knipkleigronden die van tijd tot tijd onder water stonden.
Behalve de kwelderwal waarop de dorpswierde en de Oosterwierde zijn opgeworpen, tekent er
zich nog een duidelijke hogere rug af direct ten zuiden van het dorp. Deze hoogte zou geïnterpreteerd kunnen worden als een inversierug. Dat wil zeggen dat er ter plaatse van de iets hogere
gronden vroeger een geul heeft gestroomd, die is dichtgeslibd met zandig materiaal. Op een
geringe afstand van deze geul werd klei afgezet. Door klink van de kleigronden is het maaiveld
rondom de dichtgeslibde geul lager komen te liggen, zodat de zandige bedding van de geul
uiteindelijk als hogere rug in het landschap zichtbaar werd. Wanneer deze geul precies is dichtgeslibd is lastig te zeggen. Mogelijk was er ten tijde van de eerste wierdebewoners nog sprake
van een open vaarverbinding naar zee en naar het achterland. De ligging van beide wierden aan
weerszijden van deze toen nog bevaarbare geul valt dan goed te begrijpen.
De hogere ligging van deze voormalige geul is bij de toenmalige bewoners van het gebied niet
onopgemerkt gebleven. Veel boerderijen in het buitengebied zijn op deze rug terug te vinden.
Ook het Warffumerklooster en de Warffumerborg zijn hier destijds gebouwd. De ligging van
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de voormalige geulen is zeer schetsmatig en onder voorbehoud op de kaart gezet op basis van
patronen op de hoogtekaart.

Op de bodemkaart valt
op dat de bodem in de
zuidelijke punt van het
dorpsgebied bestaat uit
knipklei. Dit is een stugge
grondsoort die is ontstaan
doordat het gebied lange
tijd niet goed ontwaterd
werd en daardoor vaak onder water heeft gestaan.

Op deze kaart zijn de voormalige geulen ingetekend op basis van patronen die op de hoogtekaart zichtbaar zijn. De hogere ligging ten
zuiden van de dorpswierde kan mogelijk worden
verklaard worden als inversierug.
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De wierden in het dorpsgebied van Warffum
De verkaveling ter hoogte van het oude cultuurland bovenop de kwelderwal en ter hoogte van
de inversierug vertoont een wat grilliger en kleinschaliger patroon dan de verkaveling ten zuiden
hiervan. Het landschap rondom de dorpswierde werd in cultuur gebracht door de eerste bewoners van de kwelderwal, waarbij vooral gebruik werd gemaakt van al bestaande geulen en prielen
voor afwatering. Wanneer dit precies is geweest in niet geheel duidelijk, maar de vrij regelmatige
opbouw van het dorp doet vermoeden dat de kwelder ter hoogte van Warffum later bewoond
raakte dan de radiair verkavelde wierden van Baflo en Rasquert. Deze laatstgenoemde wierden
waren al rond het begin van de jaartelling bewoond. In de vier eeuwen daarna werd ook de kwelderwal ter hoogte van het huidige Warffum en het komgebied ten zuiden daarvan begaanbaar en
bewoonbaar.
In oude goederenregisters van de Duitse abdijen Fulda en Werden uit de vroege 11de eeuw worden voor Warffum in totaal dertien mannen vermeld. Dat waren Gelduff, Sigerd, Menko, Tado,
Menulf, Wigerd, Gelako, Godescalc, Ato, Tiazo, Tetika, Poppo en Renbrund. Vrijwel zeker zijn dit
de namen van de boeren die een erf beheerden dat van een van beide abdijen was, of waar deze
abdijen bepaalde rechten over bezaten. Elk van hen betaalde jaarlijks een vast bedrag (tijns) wanneer een vertegenwoordiger van deze grootgrondbezitters per schip of over land langs kwam. De
abdij Werden lag vlakbij Essen aan het riviertje de Ruhr. De abdij Fulda lag in Midden-Duitsland,
zo’n 500 kilometer van Warffum.

Van open kwelderlandschap naar bedijkt polderlandschap
De Oude Dijk
De Oude was de eerste zeewering die de Groninger kust in de 12de  eeuw afsloot vanaf Hornhuizen tot Uithuizermeden. Deze voormalige zeewering is ter hoogte van de kruising Oudendijk-Noordpolderweg op een aantal plaatsen nog duidelijk waarneembaar en daardoor beeldbepalend voor het dorp. Hier grazen nog altijd schapen op de dijk. De dijk werd aangelegd op een
hoogte van ongeveer 1,5
meter +NAP. Daarna is
de dijk nog enkele malen
opgehoogd van 2,2 naar
2,7 tot 3,5 meter +NAP.
De precieze ouderdom
van dit dijklichaam is niet
bekend. Wel weten we
dat er tijdens de dijkaanleg vermoedelijk gebruik
is gemaakt van paardentractie, omdat er hoefijzers ‘van een vreemd
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en oud maaksel’ in de dijk zijn aangetroffen, samen met een aantal oude munten. Een van deze
munten betrof een oude penning met daarop een Christusbeeld met in zijn  linkerhand een kruis,
terwijl er uit zijn rechterhand bloed stroomt. Vermoedelijk zijn de werkzaamheden in de 12de
eeuw door de toenmalige boeren op de verschillende wierden langs de kust uitgevoerd, al dan
niet aangestuurd door een lokale elite.

Overstromingen
De knipklei in de ondergrond in het zuidelijke deel van het dorpsgebied wijst op een landschap
dat van tijd tot tijd geconfronteerd werd met overstromingen. Bekende overstromingen in het
gebied zijn de Sint Julianavloed van 1164, de Sint Marcellusvloed van 1219, de Allerheiligenvloed
in 1570, de Sint-Maartensvloed van 1686 en de kerstvloed van 1717. Na iedere overstroming bleven er kleiige deeltjes achter, waarbij de lichtste deeltjes (daar ontstonden de zwaarste kleigronden) bezonken in de delen waar het water de minste stroming had en het langst bleef staan.
De kwetsbare lagere delen in het zuidelijke deel van het landschap zijn mogelijk door toedoen
van menselijke activiteit ontstaan door veenontginningen. Het is niet ondenkbaar dat er in dit
deel van het dorpsgebied veenontginningen hebben plaatsgevonden, waardoor de bodem hier
is gedaald, en het landschap kwetsbaarder werd tijdens overstromingen. In dat geval zouden er
nog vroegmiddeleeuwse bewoningssporen onder het kleidek aanwezig kunnen zijn. Concrete
aanwijzingen hiervoor zijn tot nu toe niet gevonden, mede ook omdat dit gebied nog nauwelijks
onderzocht is. In vergelijkbare landschappen in Friesland zijn wel sporen van vroegmiddeleeuwse
activiteiten aangetroffen in de grenszone tussen klei en veen.
Overstromingen zorgden vanaf 400 na Chr. voor een natte wildernis in de lagere delen van het
landschap ten zuiden van de dorpswierde. Oorspronkelijk waterde het gebied af richting zee via
natuurlijke geulen, maar door toenemende opslibbing van de kwelders na de aanleg van de Oude
Dijk was afwatering richting het zuiden eerder gewenst, en moesten er dus nieuwe afwateringssloten gegraven worden. Ervan uitgaande dat Warffum vanaf omstreeks 1323 deel uitmaakte
van het Winsumer zijlvest, is de afwatering in ieder geval al bijna 700 jaar naar het zuiden gericht
geweest. Er werd toen namelijk via gegraven sloten of gekanaliseerde geulen afgewaterd op het
Winsumerdiep. Het Winsumerdiep –oorspronkelijk Delve of Deel genoemd- is vermoedelijk aan
het einde van de 10de eeuw gegraven en stond
aanvankelijk aan twee kanten in open verbinding met de zee. Voorbeelden van gegraven afwateringskanalen of gekanaliseerde natuurlijke
stroompjes zijn de Oude Weer, de Oude Delthe
en het Warfummermaar.
Het graven van de Oude Weer en de Oude
Delthe kan samenhangen met een vroege
inpoldering van dit gebied, gelet op de rechthoekige vormen in de verkaveling die direct ten
zuiden van de kwelderwal tussen de Oude Weer
en de Oude Delthe zijn ontstaan. De geul die
tijdens deze inpoldering werd afgedamd is op
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de AHN en in de huidige verkaveling nog deels terug te vinden. De naam Oude Weer zou dus kunnen verwijzen naar een dam tegen het zeewater dat via deze geul eertijds toegang had tot het
zuidelijke dorpsgebied van Warffum. De hoogteverschillen aan weerszijden van de Oude Weer
lijken ook in de richting te wijzen van een afdamming, aangezien de geul ten westen van de Oude
Weer minder diep ligt en dus verder is dichtgeslibd, terwijl de geul ten oosten van de Oude Weer
nog duidelijk is waar te nemen. Daarnaast is er op de hoogtekaart een dijklichaam te zien, met direct daarachter een ronde plas, wellicht een doorbraakkolk. De rechte dijkvlakken onder Warffum
en Usquert doen denken aan landmeterswerk, een methode die niet voor de 13de of 14de eeuw
werd toegepast. Mogelijk heeft het Warffummer klooster een rol gespeeld bij het aanleggen van
de waterstaatskundige werken.

Het Klooster
De oorsprong van de Johannieter kloosterorde, waar ook het klooster
van Warffum toe behoorde, ligt in Jeruzalem. Hier werd in het midden
van de 11de eeuw een hospitaal gesticht door Italiaanse kooplieden. In
1099 namen de hospitaalbroeders en –zusters de verpleging van gewonde kruisvaarders op zich die onder Godfried van Bouillon hadden gestreden voor een Christelijk Jeruzalem. Godfried was hiervoor erg dankbaar,
en schonk de broeders en zusters van het hospitaal een ridderhofstede
in de heilige stad. Eerst bestond de orde alleen uit geestelijken, maar
later traden er ook ridders toe tot de orde van de johannieters. Zij hadden als taak het bestrijden van ongelovigen. De ordeleden werden in
drie rangen of klassen verdeeld: de ridders vervulden de militaire taak; de priesters of kapelaans
vervulden de zuiver geestelijke en priesterlijke functies, en de dienende broeders hadden de zorg
voor de zieken, deden huishoudelijk werk en dienden als schildknaap voor de ridders. Ook waren
er johannieter zusters, die zich bezig hielden met de ziekenzorg.
Vanuit Jeruzalem hebben de johannieters zich over grote delen van Europa verspreid. De grootmeester stond aan het hoofd van de johannieter orde en werd voor het leven benoemd. Hij stond
op een lijn met de regerende vorsten. De orde was verdeeld in verschillende linguae (tongen),
die op hun beurt weer waren onderverdeeld in groot-prioraten. Een groot prioraat bestond uit
verschillende camerae of balijen. Daaronder bevonden zich de commanderijen, onder leiding van
een commandeur. Het woord ‘commanderij’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘commendare’,
dat toevertrouwen betekent. In de Ommelanden werden er vijf van deze commanderijen gesticht: In Warffum, Wijtwerd, Oosterwierum, Oosterwijtwerd en nabij Finsterwolde (Goldhoorn).

Bewoners
Het Warffumerklooster wordt voor het eerst genoemd in een bron uit 1284, maar bestond
toen vermoedelijk al geruime tijd. (Ostfriesisches Urkundenbuch I). De betreffende bron maakt
melding van een grondverkoping waarbij de bisschop van Münster landerijen nabij Winsum
verkocht aan de commanderij van Steinfurt in het Duitse Bentheim. Het landgoed bij Winsum
werd vervolgens een voorwerk van de commanderij Warffum. Uit een andere bron blijkt dat het
klooster rond 1290 betrekkingen had met Hamburg. De vanouds gebruikelijke indeling van de
johannieter kloosterbewoners in ridders, priesters, kapelaans en broeders en zuster ging voor
de Groninger johannieterkloosters niet op. In een verslag uit het jaar 1495 worden als bewoners
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van het klooster te Warffum genoemd commandeur Rodulphus de Laege, twee kapelaans van de
orde van Sint Johannes en ongeveer zestig nonnen die zich bezighielden met het lezen en zingen
van canonieke getijdengebeden.
Rond 1540 werd het klooster bewoond door
vier priesters en tachtig nonnen, waarmee
het Warffummerklooster voor zover bekend
de grootste johannieter commanderij van
het land was. Het klooster van Warffum was
duidelijk een vrouwenklooster. De vele nonnen
stonden in 1533 onder leiding van een priorin,
die als hoofd van de commanderij werd beschouwd. Sierlijke bladzijden uit een canoniek
getijdenboek dat destijds door de johannieterzusters uit Warffum is geschreven laten ons
zien dat er in het klooster nonnen aanwezig
waren die bedreven waren in het Latijn en zich
toelegden op de letteren. Het getijdenboek
is met de hand geschreven en bestaat uit 206
bladen perkament, ingebonden in een houten
band. Zuster Aleidis Reineri heeft het geschreven op verzoek van zuster Christine Bruchters.
Zij voltooide het werk op nieuwjaarsdag 1505.
Later dat jaar voorzag Zuster Kennegundis het
boek van versierde ornamenten.

Een belangrijke functie binnen een klooster was die van keldermeester of keldermeesteres. De persoon die deze taak uit moest voeren,
was verantwoordelijk voor het onderhoud van alle gebouwen en de
bevoorrading van het klooster en hield toezicht op de kloosterboerderijen (uithoven). Griete van Hoijtinghe ‘gewesene kelnersche in
den convente van Warffum’ heeft deze taak in de nadagen van het
klooster op haar genomen. Griete was afkomstig uit Zuidlaren. Zij
stierf op 13 januari 1626, getuige een grafzerk op het kerkhof van
Holwierde. Voor zover bekend is dit de enige overgebleven zerk van
een voormalig johannieter non uit Warffum.    

Grafzerk van zuster Griete van Hoijtinghe
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Bezit
In de jaren na de stichting heeft het klooster veel grond weten te verwerven door schenkingen en
aankopen. Telkens wanneer er iemand tot de orde toetrad en de kloostergelofte aflegde, werd
het bezit van die persoon toegevoegd aan het klooster. Als ouders hun dochter als non lieten
opnemen, betaalden zij naar vermogen een bruidsschat aan de commanderij. In 1595 kwam het
totale grondbezit op zo’n 1.743 ha, waarvan 355 ha beschikbaar  was voor eigen gebruikt (het corpusland). De overige gronden werden verhuurd en lagen verspreid in de dorpsgebieden van Usquert, Breede, Den Andel, Tinallinge, Baflo, Ranum, Obergum, Winsum, Stitswerd en Noorddijk.
Daarnaast bezat het klooster nog 1000 grazen veen nabij het tegenwoordige Zuidlaarderveen en
een aantal erven in Drenthe. De venen lagen vanaf de noordgrens van de marke Zuidlaren in een
aaneengesloten stuk ter breedte van ongeveer 500 meter. Vanuit een voorwerk werd het gebied
geëxploiteerd voor turfwinning. De hofmeester van het voorwerk stond per jaar 20 schuiten turf
af aan het klooster en kreeg daar een som geld en drie mud bonen voor terug. Tevens voldeed
hij op deze manier aan de pachtsom voor het landgebruik. Op de bovenstaande kaart is het
grondbezit van het klooster Warffum afgebeeld met de hoogtekaart als ondergrond. In de stad
Groningen bezat het klooster van Warffum  een zogenaamd refugium binnen de stadsmuren van
Groningen, waarbinnen de kloosterlingen konden schuilen in tijden van oorlog en geweld.
Opvallend is dat de
meeste landerijen van het
klooster op plekken zijn te
vinden waar de bodemkwaliteit matig is. Een
groot deel van het bezit
ligt op knippige, laaggelegen, zware en dus moeilijk bewerkbare grond die
in de winter vaak onder
water kwamen te staan.
Het grote aaneengesloten blok (nr. 1 op de
kaart) lijkt zeer gunstig te
liggen, maar er moet wel
bij bedacht worden dat
deze gronden rond 1540
nog niet bedijkt waren,
en dus ’s winters ook
regelmatig onder water
hebben gestaan. Een verklaring voor het in bezit hebben van matige landbouwbodems lijkt voor
de hand te liggen: Wanneer er grond geschonken werd, gaf men uiteraard niet de beste gronden
weg. Eerder zal men de gronden met de minste kwaliteit het eerst van de hand hebben gedaan.
Daarbij moet bedacht worden dat binnen veel kloostermuren vaak kennis aanwezig was op het
gebied van waterstaatskundige zaken. Het is dus niet ondenkbaar dat het klooster Warffum een
rol heeft gespeeld bij het verbeteren van de afwatering in het laaggelegen knipkleigebied door
het graven van afwateringssloten. Gebieden dus die eerst werden geschonken of aangekocht en

57

Het verhaal van Warffum – Terpen- en Wierdenland

later verbeterd werden door pachtboeren, mogelijk aangestuurd door het klooster. De bedijkingen ten noorden van de Oude Dijk vonden plaats nadat het klooster haar deuren al had gesloten,
en kunnen dus niet aan de kloosterlingen worden toegeschreven.
Op dit fragment van een
kaart uit 1683 staan het
kloosterterrein en de
Kloosterwierde bij Warffum afgebeeld. Ook is op
deze kaart te zien dat er
een voetpad lag tussen de
wierde en het klooster. De
kaart is getekend door Pieter Geerdts, en is voor de
duidelijkheid ingekleurd.
Het zogenaamde corpusland (rond 1595 zo’n 355 ha) was voor eigen gebruik en lag direct rond
de kloostergebouwen. Het bestond uit zowel akkerland, weiland en hooiland. De Oosterwierde
of Kloosterwierde direct ten zuiden van de huidige spoorlijn behoorde ook tot het corpusland.
Of hier vroeger gebouwen van het klooster hebben gestaan is niet bekend. Op de eigen akkers
werd vooral gerst verbouwd voor het brouwen van bier. Daarnaast werd het gerst gebruikt om
de runderen bij te voeren in de winter als er
onvoldoende hooi beschikbaar was. Op de
eigen weilanden stonden zo’n honderd runderen te grazen. Deze dieren leverden veel boter
en kaas op, dat geheel door de kloosterbewoners zelf werd geconsumeerd. Broodgranen
als rogge en tarwe werden niet op het eigen
land verbouwd, maar werd aangekocht voor
een hoge prijs (zo’n 800 goudgulden per jaar)
dat betaald werd vanuit de pachtopbrengsten.
Een gedeelte van de verbouwde rogge op de
zeven Drentse erven die het klooster in bezit
had in Noordbarge, Noordlaren, Zeegse, Zeijen
en Zuidlaren (3) werd als pacht afgestaan.Het
kloostercomplex was te vinden op de plek waar
tegenwoordig het boerenbedrijf van de familie van Straalen wordt gerund, op de Kloosterweg
2. Het vierkante terrein werd omsloten door een dubbele gracht met singels. De grachten waren
rond 1835 nog steeds voor een groot deel in takt.  Het complex bestond uit verschillende gebouwen, zoals ‘het lange huis’, ‘de schuijre’, ‘het brouhuijs’ en de poorte. De poort moet ontzettend
groot, lang en overdekt zijn geweest. Een overlevering vertelt ons dat erboven in de poort ruimte
was voor twaalf wagenladingen hooi. Het lange huis had vermoedelijk de functie van klooster en
kerk, waarbij het westelijke deel dienst zal hebben gedaan als kerk. De kerk werd in 1610 afgebroken. Het kerkhof lag onmiddellijk ten westen van de kerk. Uit een verslag van meneer Rijkens uit
1835 blijkt dat het kerkhof enige jaren daarvoor was geslecht, en dat er toen een grote hoeveel-
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heid aan botten tevoorschijn werd aangetroffen, die voor een deel zijn gebruikt om de westelijke
gracht te slechten. Tijdens de ruilverkaveling is de Kloosterweg dwars over het oude kerkhof gelegd. Enkele perceelsnamen als Achterste Grote kerkhof, Voorste Grote kerkhof en Kleine kerkhof
herinneren nog aan deze plek. Veldnamen als ‘Grote Papendeel’ en Kleine Papendeel verwijzen
naar de kloostertijd.

Fragment uit ‘Verhandelingen over het Warffumerklooster, alsmede Warffum
zelf’ (Rijkens). In: Almanak
ter bevordering van Kennis
en Goeden Smaak, Leens
1835.

Het klooster bezat een aantal boerderijen in de omgeving van Warffum waar lekenbroeders het
land bewerkten. Deze uithoven (grangiae) of voorwerken waren in beginsel grote agrarische
bedrijven met een bakstenen gebouw waarin de broeders woonden. Van de Hoysmaheerd of
Groot Hoysum (Westervaalge 78) is bekend
dat dit een uithof van het Warffumerklooster
is geweest. De boerderij staat op een kaart uit
1683 ingetekend ter hoogte van de Oude Dijk,  
ten westen van het dorp. Het is goed mogelijk
dat de broeders op deze boerderij zich hebben
toegelegd op de schapenhouderij, aangezien
het land van de Hoysmaheerd voor een groot
deel op de toen nog onbedijkte kwelders ten
noorden van de Oude Dijk lag. Dit was een
uitstekende plek voor het stichten van een
uithof, aangezien men hier door het recht op
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aanwassen aan de zeekant kon uitbreiden richting het noorden.
Een andere boerderij die bewoond werd door
kloosterlingen lag direct ten oosten van de
Delthe en dus net buiten het dorpsgebied van
Warffum (Stitswerderweg 28). De boerderij
stond al in de 16de eeuw bekend als de Zuidwende, een naam die vermoedelijk verwijst
naar een dijk tussen de boerderij en Onderdendam die werd aangelegd om een meander van
de Delthe af te dammen.  De Zuidwende ligt
op een wierde te midden van zware knipkleibodems. Het ligt voor de hand dat het voorwerk
zich hier heeft beziggehouden met de ontginning van deze gronden.

De laatste jaren
In mei 1535 werden de vredige psalmgezangen van de tachtig nonnen ruw verstoord door een
bende oproerige Wederdopers, die onder leiding van Jacob Kremer van Winsum en Tonnis Kistenmaker uit Appingedam van doel waren het Warffumerklooster te plunderen. Jacob Kremer en de
zijnen waren trouw aan Jan van Leiden, de zelfbenoemde koning van het kortstondige Wederdoperse koninkrijk in Münster.  Onder het motto van ‘Sla dood, alle monniken en papen!’ verzamelden de wederdopers zich voor het kloosterterrein en eisten dat de poort geopend zou worden.
Achter de deuren van deze poort waren de avond daarvoor echter soldaten gelegerd die onder
leiding van de Stadhouder in Groningen en met behulp van een aantal kloosterlingen dapper en
met succes de strijd aangingen. De Wederdopers werden achtervolgd, waarbij er een aantal om
het leven kwamen. Dertig anderen werden  gevangengenomen en in Groningen terechtgesteld.
Jacob Kremer werd ter dood veroordeeld. De onthoofding vond plaats op het terrein van de
commanderij van Warffum, aldus kroniekschrijver Eggerik Beninga. In 1610 werd het klooster
opgeheven, en kwam het bezit in handen van de Provincie Groningen.

Warffumborg
De laatste tastbare overblijfselen van de voormalige Warffumborg zitten verborgen in de houten
constructie die vorm geeft aan de dubbele
schuur van boerderij ’t Schathuis aan de kloosterweg. De oude eiken gebinten met dwarsbalken en platen met dubbele steunders zijn
voor Groningen uniek, en vormen de restanten
van het oude stalgebouw van het verdedigbare steenhuis dat in 1708 werd afgebroken.
Nog lange tijd waren er rondom de boerderij
kloosterstenen en funderingen te vinden. Het
historische puin rondom de boerderij werd in
de jaren ’80 van de twintigste eeuw opgeruimd.
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Tot 1509 was de familie Asinga eigenaar was van het huis en de daaraan verbonden goederen,
rechten, vrijheden, gereedschappen, schuren, weiden, akkers, trekdieren en ander vee. Alle bezit
werd in dat jaar geschonken aan Focko Manninga en zijn bruid Hoyke. Tussen 1560 en 1683
was het geslacht Sickinghe in vijf opeenvolgende generaties eigenaar. Tijdens de roerigste
jaren (1577-1581) van de tachtigjarige oorlog
werden leden van de familie Sickinghe gevangen gezet door de stad Groningen. Ook is de
borg enige tijd bezet geweest door de Geuzen.
Toen ze de borg op moest geven hebben ze als
laatste wapenfeit de brug bijna doorgezaagd
zodat de binnenstormende soldaten met brug
en al in het water vielen.
Op een tekening van W. Coenders uit 1686 is
de borg met brug en gracht te zien. Een andere
kaart uit dezelfde periode geeft een indruk van
het omliggende borgterrein. Wat daarbij opvalt
is de lange laan en de vele bomen rondom het
gebouw. Een koopactie uit 1682 maakt melding van deze singels, en noemt daarnaast het
voorkomen van grachten, hoven, plantages en
een bos omringd met een beuken en iepensingel. De koopacte heeft de interesse gewekt van
Louis Trip, zoon van Adrianus Trip en Adriana
de Geer. Geld was geen bezwaar nadat deze
familie behoorlijk had verdiend aan handel in ijzerwaren (lees: kanonnen voor het Zweedse leger;
tijdens de dertigjarige oorlog was de Zweedse dorst naar kanonnen van de firma Trip & de Geer
onverzadigbaar). Louis kocht de borg met de daaraan verbonden rechten en 48 jukken land voor
45.000 carolus gulden van de familie Sickinghe. Achttien jaar later verkocht de familie Trip de
bezittingen voor een bedrag van 40.500 carolus gulden aan de Heren der Ommelanden, die op
hun buurt de in verval zijnde borg met bos in 1708 weer doorverkochten. De borg werd in dat jaar
afgebroken. Alleen het schathuis bleef overeind staan en werd nog enige tijd bewoond door de
zijlvestbode.

18e-eeuwse inpolderingen en 19de-eeuwse
waterschappolders
Het landschap ten noorden van de Oude Dijk werd  in 1718 definitief ingepolderd met het verhogen van een zomerkade tot een zeewerende dijk. Ter hoogte van deze dijk werd al rond 1600 een
kadedijk aangelegd van een halve meter hoog. De dijk was bedoeld als zomerkade, zodat het
weideseizoen van het buitendijkse land verlengd kon worden. Zowel in 1652 als in 1685 werd be-
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sloten om de summiere zomerkade op te hogen. Tijdens de kerstvloed van 1717 spoelden de lage
zomerdijk ten noorden van de Oude dijk en delen van de Oude Dijk bijna helemaal weg. In het
hele Waddengebied werden die nacht tweeduizend mensen en ongeveer 35.000 schapen, geiten,
paarden en koeien zozeer door het wassende water verrast, dat ze door verdrinking om het leven
kwamen. Na deze ramp werd op last van de provincie besloten om de zomerkade te verhogen tot
een zeewerende dijk met een hoogte van tweeëneenhalve meter. In 1776 kwam daar nog eens
een meter bovenop. Tegenwoordig heeft de dijk een hoogte van +5 NAP. Nadat in 1811 twee kilometer noordelijker een nieuwe dijk werd aangelegd, werd de dijk uit 1718 een slaperdijk en kreeg
de toepasselijke naam de
Middendijk.
Van half mei tot half
september 1811 zijn er in
totaal 415 paarden en 315
arbeiders bezig geweest
met het aanleggen van
een 11,5 kilometer lange
ringdijk rondom de kwelders ten noorden van de
Middendijk. Op 1 november 1811 werd de zeedijk
definitief opgeleverd
en kon worden gestart
met de inrichting van de
Noordpolder. In de loop
van de negentiende eeuw
verschenen er uiteindelijk
35 nieuwe boerderijen
in de ruim 2200 hectare
grote polder. Door de inpoldering kwamen de buitendijkse wierden Groot en Klein Zeewijk die al
vóór de 17de eeuw in gebruik waren als veehoederijen binnendijks te liggen.  
Vanaf 1826 werd de polder na inspanningen
van onder andere landbouwer en bestuurder
Geert Reinders ook voor de scheepsvaart
toegankelijk, doordat er een verbindingskanaal
werd gegraven vanaf de Oudedijk dwars door
de Middendijk naar het polderkanaal met aansluiting op Noorpolderzijl. In de Oudedijk werd
een verlaat (’t verloat) of schutsluis aangelegd
en in de Middendijk kwam een gemetselde sluis
of ‘klief’ met beweegbare deuren.

De gemetselde sluis of klief in de Middendijk dateert uit 1826.
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Waterschapspolders in het zuidelijke deel van het
dorpsgebied
De rechthoekige vlakken die in de middeleeuwen zijn ontstaan door het graven van de Oude
Weer, het Warfummermaar en de Oude Delthe zijn tussen 1871 en 1884 in kleinere eenheden
opgeknipt. Door voortschrijdende inzichten in de techniek achter de waterbeheersing (denk aan
de uitvinding van de poldermolen) werd het mogelijk om kleinere gebieden effectief te bemalen
in het van oorsprong kleddernatte knipkleigebied.
Ten zuiden van Warffum
ontstonden vier polders, namelijk de polder
Eendracht, polder Bijlven,
polder Het Noorden en
de zuidhofspolder, die elk
door een poldermolen
werden bemalen. Voorafgaand aan de oprichting
van de polders werd in
1871 een kanaal gegraven
tussen de Delthe en het
Warfummermaar (Trekvaart)  dwars door de Zuiderhorn op initiatief van
het waterschap Hunsingo.
Nog in datzelfde jaar
kwam het waterschap de
Eendracht tot stand met
een oppervlakte van 92
hectare. De watermolen
stond aan de trekvaart
tegenover het nieuwe
kanaal. Een tweede
polder ontstond in 1872
met het oprichten van het
waterschap Bijlven. De
polder had een grootte van 56 hectare en werd bemalen door een watermolen ten zuiden van het
nieuwe kanaal. Twee jaar later werd het waterschap Het Noorden opgericht. Bij de oprichting was
sprake van een grootte van 121 hectare, maar de polder werd in 176 vergroot tot 154 hectare. De
molen stond 600 meter ten noorden van de Bieuwketil, en vatte in 1914 vlam, waarna de molen
werd vervangen door een elektrisch gemaal. Na 1884 kwam de Zuidhofspolder tot stand, met
een grootte van 90 hectare. De poldermolen waterde af op de Oude Delthe.
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Wonen en werken in de nieuwe tijd (1500-heden)
Het buitengebied
Het landschap rondom Warffum heeft zijn huidige vorm voor een belangrijk deel te danken aan
de vele generaties boeren die zich eeuwenlang dagelijks hebben ingespannen ten behoeve van
hun boerenbedrijf. Eerst was dat vooral een gemengd bedrijf. De boeren woonden op verhoogde
woonplaatsen nabij een waterloop ter hoogte van de kwelderwal of langs een oeverwal van een
brede wadslenk. Het land rondom werd gebruikt voor zowel akkerbouw als veeteelt, waarbij
de hoogte van de gronden en de kwaliteit van de bodem bepaalde waar de gewassen werden
verbouwd, waar het vee stond te grazen en waar het hooi werd gewonnen. De hogere zavelige
gronden van de kwelderwallen en oeverwallen waren uitermate geschikt voor akkerbouw, terwijl
de lager gelegen kwelderbekkens vooral gebruikt konden worden als weiland en hooiland. Ter
verbetering van de afwatering werden er bestaande prielen vergraven en nieuwe sloten gegraven.

Hooilanden
De meeste hooilanden en weilanden waren vroeger in gemeenschappelijk gebruik. Oude veldnamen als meenschar, meente of hemrik verwijzen nog naar die situatie. De hooilanden van
Warffum waren vooral in
het zuidelijke deel van het
dorpsgebied te vinden.
Het zuidwestelijke deel
van Warffum werd daarom
ook wel de Meente Mee
(gemeenschappelijke
hooilanden) genoemd
(kaart hiernaast). Een
andere benaming voor
dit gebied is Meede land.
Door de lage ligging stonden de meden ’s winters
vaak onder water en
waren ze ongeschikt voor
bouwland. De boerderijen
langs de Trekvaart zijn
waarschijnlijk pas na de
verdeling van de meden
ontstaan. Op een oude kaart uit 1683 is sprake van de Munnike, een verwijzing naar het klooster,
dat een deel van de in langwerpige stroken verdeelde hooilanden in bezit had.

Weilanden
Ten noorden van deze hooilanden lag een stuk weiland, dat op een kaart uit 1781 ‘t Hamme land
wordt genoemd. Het woord Ham of Hem verwijst naar een stuk land dat ingeklemd ligt binnen
een meanderbocht of een vork van twee bij elkaar komende wegen of waterlopen. Het is afgeleid
van het Indogermaanse woord chamian. Dit betekent ‘inklemmen’ of ‘insluiten’. Verder waren er
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weilanden ten westen van de Trekvaart. Hier ligt een boerderij die bekend staat als Bijlven, terwijl
het gebied rondom deze boerderij (Onderdendamsterweg 11) de Bijlvennen wordt genoemd. Het
woord ven (Fries fenne/finne) verwijst naar een besloten weilandcomplex, terwijl het woord bijl
vaak wordt gebruikt voor een haakvormig of bijlvormig stuk land. Het weiland wordt al genoemd
in een tekst uit omstreeks 1630, waarin wordt gezegd dat het vette (= goede) weidegrond betrof.
Rond 1830 was de grond rondom deze voormalige kloosterboerderij deels in gebruik als akkerland.
Wanneer je de kaart uit 1683 vergelijkt met een hedendaagse luchtfoto, dan valt op dat de
meeste boerderijen in dit deel van het dorpsgebied nog ongeveer op dezelfde plek liggen. Qua
infrastructuur is er wel het een en ander veranderd. Zo is het voetpad vanaf de trekvaart langs de
Kloosterweg 9 en de Kloosterdwarsweg 1 dwars door de vette weilanden richting een boerderij
aan de andere kant van de Delthe (Stitswerterweg 28) verdwenen.
De osseganck langs de Delthe werd gebruikt om de ossen van het ene weiland naar het andere weiland of richting de boerderijen te drijven. De koeien moesten langs dit pad verschillende
sloten oversteken. Op de kaart uit 1683 zijn deze overzetten nog terug te vinden. Wanneer je
het pad volgt vanaf de meest zuidelijke punt van het dorpsgebied kom je uiteindelijk via de
Oosterwierde, over de Oostervalge (Tideman maakt hier op zijn kaart uit 1734 ook melding van
de ossegang) en de noordkant van het dorp uit bij de Hoysma heerd. Was hier sprake van een
aangewezen route voor ossen die vanaf de buitendijkse kwelders via de Oude Delthe richting de
Bijlvennen  werden geleid? De route loopt voor een groot deel over de oostgrens van de voormalige kloosterweilanden en verbindt twee grote weilandcomplexen, wat in de richting lijkt te wijzen van vetweiderij. De handel in ossen bloeide in de 15de en 16de eeuw op doordat de stedelijke
bevolking sterk in aantallen toenam en tevens meer te besteden had. Daardoor steeg de vraag
naar vlees in de grote steden. Het is in dat licht niet ondenkbaar dat de ossegang doorliep via
langs het Boterdiep richting de stad Groningen, waar de ossen werden verhandeld op de in 1594
opgerichte ossenmarkt.

Kaartfragment van de kaart van schoolmeester
Geerdts uit 1683 waarop met stippellijntjes de
ossegang staat afgebeeld langs de Oude Delthe.

Hetzelfde gebied ruim 300 jaar later op een
recente luchtfoto.
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Langs de ossegang lag it wille velt. Net ten zuiden van waar schoolmeester Pieters dit (wilgen?)
bos tekende is op de hoogtekaart een laaggelegen, nat gebied te onderscheiden. Vermoedelijk is
dit een restant van de eens natuurlijke geul die later is vergraven tot de Delthe. Spontane opslag
van wilg en zwarte els zou op deze plek heel goed mogelijk zijn. Het bosje werd ontsloten door
een voetpad, en wijst op gebruik als hakhoutbosje voor het stoken van de ovens en haarden.
De kwelders ten noorden van de Oude Dijk zijn lange tijd als weide in gebruik geweest. Tegenwoordig herinnert de nog aan het vroegere gebruik van de kwelders als schapenweide. Deze weg
liep vanaf de wierde richting de kwelders. Bij hoog water konden de schapen zodoende snel weer
richting de hogere gronden geleid worden. Ook hier was sprake van gemeenschappelijk bezit. Als
je het recht van schaapsweide had, dan mocht je hier je schapen laten weiden. Na de bedijking
van de kwelders in 1718 veranderde het landgebruik hier op den duur, omdat de hoog opgeslibde
kleigronden ook uitermate geschikt waren voor akkerbouw nu de dreiging van het zoute water
was afgewend. Ten noorden van de Middendijk waren nieuwe kwelders ontstaan die als weidegrond in gebruik waren. In dit buitendijkse gebied werden twee wierden opgeworpen met daarop
twee veehoederijen. Later kwamen hier de boerderijen Klein- en Groot Zeewijk tot stand. Na de
inpoldering van 1811 verschenen er tal van nieuwe boerderijen die zich op de akkerbouw gingen
specialiseren.  

De valgen
Akkerbouw vond vanouds plaats op de flanken van de wierde of net buiten de wierde op verhoogde gronden. Deze verhoogde akkers staan in Groningen bekend als valgen. Het werkwoord
vaalgen betekent ondiep ploegen. Een valg is dus omgeploegd braakland. Kenmerkend aan een
valg is dat het een herkenbare en ruimtelijk begrensde eenheid vormt in het landschap, met als
primaire gebruiksdoel de teelt van akkerbouwgewassen, met name granen. De valgen hadden
in het verleden een omvang van meerdere percelen en werden door meerdere grondgebruikers
gebruikt, deels individueel, deels collectief. De individuele percelen hebben gewoonlijk geen duidelijke perceelgrenzen zoals boomsingels of hekken, waardoor het complex als geheel een open
landschap kent.

Fragment uit de kaart van Tideman uit 1734
waarop de smalle precelen op de valge duidelijk
staan afgebeeld.
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Warffum had een Ooster- en een Westervalge aan weerszijden van de dorpswierde. Deze zeer
oude akkercomplexen zijn nog steeds duidelijk herkenbaar in het landschap vanwege de hogere
ligging. Op een kaart uit 1734 is te zien dat de bouwlanden op de oostervalge in smalle percelen
waren verdeeld. Rond 1832 zijn een deel van de smalle percelen opgegaan in een groot perceel,
maar tussen Oostervalge 40 en Oostervalge 38 was nog steeds sprake van een kleinschalige verkaveling in opstrekkende smalle percelen. Verschillende boeren uit Warffum hadden hier een of
meerdere percelen bouwland. Oorspronkelijk was ook hier sprake van gemeenschappelijk bezit,
waarbij verschillende boeren een aandeel hadden in het akkercomplex. Nog tot aan de ruilverkaveling was er op de Oostervalge sprake van mandelig bezit. Naast de akkers op de valgen was
er ook ruimte voor bouwland rondom het voormalige kloosterterrein en waren de hogere delen
van de Zuiderhorn in gebruik als bouwland. Na de aanleg van de Noorderpolder werd het areaal
bouwland in het dorpsgebied aanzienlijk vergroot.

Bouwland in de Noorderpolder
Na de bedijking van de Noordpolder veranderde het groene, boomloze kwelderlandschap zonder
wegen en kanalen in relatief korte tijd in een grootschalig landbouwparadijs, waar volgens de
nieuwste inzichten werd geëxperimenteerd met bemesting en vruchtopvolging. De eenvoudige
veehoederijen met enkel schapenhokken, een schuurtje en een bescheiden boerderijtje maakten
plaats voor grote schuren en ruime sierlijke woonhuizen. Het open karakter van de voormalige
kwelders werd tenietgedaan doordat er rondom de nieuwe wegen, kanalen en erven bomen
werden ingeplant.
De gronden van de Noordpolder bestaan uit
drie bodemsoorten. In het noorden is sprake van
een zandige bodem; in het midden vindt je de
kleiachtige zavelige gronden, terwijl de bodem
tegen de Middendijk in het uiterste zuiden van
de polder bestaat uit wat zwaardere klei. Wanneer een kwelder overstroomt worden de bezinken de zandige deeltjes het eerst, waardoor aan
de noordkant van de latere polder wat lichtere
gronden lagen. De fijnere kleideeltjes bezonken
pas op grotere afstand van de kustlijn, waardoor
aan de zuidkant van de latere polder zwaardere
kleigronden liggen. Deze bodemverschillen zijn
nog altijd terug te zien in het grondgebruik. Op
en net ten noorden van de Middendijk staan tegenwoordig nog altijd koeien, paarden en schapen te grazen. De kleigronden maken dit terrein minder geschikt voor bouwland. Verder naar het noorden toe beginnen de grootschalige bouwlanden.
Geert Reinders, Jan Bolhuis en Doije Zeeburg waren destijds de eerste landbouwers in het Warffummer deel van de Noordpolder. Geert Reinders kocht in 1813 de boerderij Groot Zeewijk en de
daarbij behorende landerijen voor een bedrag van 65.000 gulden, met als doel om de voormalige
veehoederij om te vormen tot een winstgevend landbouwbedrijf. In de jaren daarna maakte hij
een plan voor de inrichting van de landerijen en liet hij een tuin aanleggen met grachten, singels
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en solitaire bomen. Naast de oude schuur die plaats bood voor 44 koeien en 20 werkpaarden verrees een nieuwe schuur met daarin een koestal met ruimte voor 60 stuks zwaar rundvee en een
paardenstal voor 20 werkpaarden. Beide schuren hadden een zolderruimte om het ongedorste
graan te kunnen bergen.
Op zijn landerijen liet Reinders huisjes bouwen voor negen arbeidersgezinnen, die later allemaal
zijn afgebroken. De vaste arbeiders mochten drie schapen houden en hadden de beschikking
over een keukentuin. Ook konden zij nog een stuk grond huren voor een bedrag van 30 gulden
per jaar, waarop aardappelen en wortelen voor eigen gebruik konden worden verbouwd. De extra
opbrengsten werden op de markt verkocht om het loon van gemiddeld zo’n 35 cent per dag mee
aan te vullen, zodat aan de jaarlijkse huur kon worden voldaan. Het boerenbedrijf van Reinders
bood ’s winters werk aan 25 arbeiders, terwijl dit aantal in de zomer op kon lopen tot 40 arbeiders. Met de inzet van losse arbeiders kwam het voor dat er in de oogsttijd zo’n 150 man aan het
werk waren. Naast de arbeiders had Reinders nog drie vrouwelijke en vijf mannelijke werkboden.
De landerijen werden voornamelijk gebruikt voor de akkerbouw. Doordat tussen 1820 en 1840
weinig rundvee werd gehouden, ging Reinders experimenteren met mosselen, guano, raapkoekenmeel, as en turfkool als bemestingsstof. De mosselen bleken redelijk succesvol, mits ze levend
over het land werden gebracht en direct werden ingeploegd. De nabijheid van de Waddenzee
maakte het tot een goedkope meststof vanwege de lage transportkosten.
Ook werd er geëxperimenteerd met de vruchtwisseling. Al in 1818 waren alle weilanden in bouwland omgezet. In achtereenvolgende jaren werd hier rode klaver, winterkoolzaad, wintergerst,
tarwe, rogge of haver verbouwd. Op de zavelige gronden werd hoofdzakelijk rogge verbouwd,
terwijl de kleibodems tarwe en bonen werden ingezaaid.
Groot Zeewijk is lang de op een na grootste bouwboerderij van Nederland geweest. Door alle vernieuwingen die plaatsvonden op Groot-Zeewijk genoot het landbouwbedrijf van Geert Reinders
tot buiten de provincie bekendheid. Zo besloot hij in 1856 tot het aanleggen van stenen pijpen
in het land voor de drainage. De omringende landbouwers riepen: “Rainders is gek, van haai legt
staainen piepen ien ’t laand”. De drainage bleek zo goed te werken dat na een tijdje iedere boer in
de polder zijn land had gedraineerd met stenen buizen.

Ontspanning
Het platteland stond niet alleen in het teken van hard werken. Er was ook tijd voor ontspanning.
Een van de plekken waar men buiten het dorp terecht kon voor gezelligheid en vertier was de
herberg ‘Rust een Weinig’. In dit eeuwenoude boerderijtje bij de Biefketil aan de trekvaart dat tot
de dag van vandaag behouden is gebleven kwam geregeld voetvolk voor een borrel en een bordspel. ’s Winters kon het er erg gezellig zijn vanwege de vele scheuvellopers (schaatsters) die tijdens hun schaatstocht over de trekvaart de herberg aandeden voor een afzakkertje. Ook kon het
zijn dat je er een kiepkerel aantrof. Kiepkerels waren marskramers, vaak afkomstig uit Westfalen.
Wanneer zo’n kiepkerel voor je deur stond sprak hij “Miener kiep hat schöne lading”.  De ‘kiep’ zat
vol met koopwaar: breinaalden, snuifdozen, pijpjes, lappen, lepels, kwasten, en ga zo maar door.
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“Mijn grootvader Harm Anjewierden geb.4 mei 1861 kwam omstreeks de jaren 1920 geregeld in de
herberg ‘Rust een weinig’ en verdronk daar zijn met de verkoop van zelf geviste mosselen verdiende
geld. Als hij dan stomdronken was legde de herbergier hem op zijn hondenkar en joeg de honden
weg. Als jongen heb ik hem meermalen zo thuis zien komen. Je zag de honden met de kar maar opa
niet. Die lag plat op de kar.” (G.Schoonveld, Den Haag)
Langs het polderdiep direct achter de Middendijk zat de kroeg van Derk Visser en Anje. Vooral op
zondagmiddag werd de kroeg druk bezocht door dorpelingen die langs een pad vanaf de Oude
Dijk dwars door de landerijen kuierden. Via een vonder over het polderdiep kwam je in de kroeg
terecht. Hier dronk men een borrel of speelde een rondje met het poestbred. Men blies op een
buisje met daarin een stopnaald met pluimpje en richtte op een geschilderd bord aan de muur.

De ruilverkavelingen die in de tweede helft van de 20ste eeuw zijn uitgevoerd, hebben als gevolg
gehad dat veel historische structuren verloren zijn gegaan. Zo werd de verbinding tussen de Bieuwketil en de Frankemaheerd ongedaan gemaakt. Deze weg vormde ooit de toegang tot de Warfummerborg.

69

Het verhaal van Warffum – Terpen- en Wierdenland

Het dorp
Als je Warffum vanuit de lucht bekijkt dan valt direct op dat de grond op de wierde is verdeeld in
lange rechthoekige blokken. Waarschijnlijk zijn deze blokken ontstaan omdat de eerste boerderijen op de wierde rechthoekige erven hadden, die door paden en wegen van elkaar werden
gescheiden. Op het hoogste punt van de wierde staat de kerk die met het schip gericht op het
oosten qua oriëntatie afwijkt van de overige gebouwen. Karakteristiek voor Warffum zijn de
lange zichtlijnen van de Torenstraat en de Kerkstraat.  Hierdoor is de hoogte (zo’n 6 meter) en
de bolheid van de uitgestrekte wierde (ruim 12 hectare!) goed zichtbaar. Deze straten hebben
een noordwest-zuidoostelijke richting omdat ze oorspronkelijk haaks op de hoogtelijnen van de
kwelderwal zijn aangelegd voor betere afwatering.
De ligging van de Oude Dijk is erg bepalend voor het dorpskarakter. Deze vol middeleeuwse dijk
vormde lange tijd een harde grens tussen het dorp en de buitendijkse kwelders. Langs de dijk
was al rond 1683 sprake van bebouwing in de vorm van een aantal boerderijen en een rijtje kleine
huisjes. Bij elk van de zes huisjes lag een pomp voor het lozen van het binnenwater. Ook werd
er afgewaterd ter hoogte van de boerderijen Smeersum (was in het bezit van de kerk), Klein en
Groot Hoysum (kloosterboerderijen), een boerderij die nu Welgelegen heet, en nabij de Zijlemaheerd (in het bezit van het klooster). Het klooster had dus eertijds een grote stem in de waterhuishouding. De huizen langs de Oude Dijk hebben lange tijd geïsoleerd van het dorp gelegen.
Aan de oostzijde van het dorp vormt de ringsloot de grens tussen bebouwing en open veld.  Vanaf
de wierde heb je hier een prachtig uitzicht over het open landschap. Omgekeerd is het dorpsaanzicht vanaf de oostervalge gezien hier zeer fraai. Het Zijlsterpad dat hier vanuit het dorp dwars
over de oostervalge liep richting de Zijlemaheerd maakte deel uit van de ossegang die de bijlvennen met Groot Hoysum verbond. Net ten zuiden van dit pad liep een lijkweg vanaf de Zijlemaheerd richting het dorp.  Dit pad liep vanaf de Oosterstraat langs de Hayemaheert (oosterstraat
10b) via de oosterwierde en sloot aan op het erf van de Zijlemaheerd. De lijkweg moest wijken
voor de spoorweg Sauwerd-Roodeschool die in 1893 werd aangelegd. Ten westen en noorden
van de wierde liepen eertijds twee voetpaden die de Dijkstreek en de Bekemaheerd bereikbaar
maakten vanuit het dorp. (zie padenkaart)
De dichtbebouwde wierde wordt tussen de Torenstraat en de Hoofdstraat doorsneden door
twee smalle paden. Deze paden zijn gericht op de kerk, en worden daarom ook wel kerkepaden
genoemd. Op de kaart van schoolmeester Pieter Geerts uit 1683 staat het Noorderkerkepad
afgebeeld. De kadastrale kaart uit het jaar 1828 laat zien dat er behalve het Noorder-, Zuider- en
Oosterkerkepad nog een smal pad liep tussen de Torenweg en de Pastorieweg. De huizen waren
toen kleiner en niet elk perceel was bebouwd, waardoor de kerkepaden minder lagen ingeklemd.
Door de jaren heen zijn de percelen rondom de paden steeds voller bebouwd geraakt, en zijn er
schuttingen en hoge hagen geplaatst. Dit is deels ten koste gegaan van de toegankelijkheid en de
aanblik van de verschillende karakteristieke smalle paden die de kern van Warffum dooraderen.

Warffum rond 1683
Het vroegste gedetailleerde beeld dat we hebben van de kern van Warffum (de kaart van schoolmeester Pieter Geerdts) schetst een beeld van een agrarische nederzetting met een zeer open
karakter. Het is maar de vraag of deze kaart een volledig beeld geeft van de bebouwing in de kern
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van Warffum geeft. Op
een vergelijkbare kaart uit
1698 staan namelijk meer
gebouwen afgebeeld,
en uit de Acta Consistorii Warffumensis uit de
17de eeuw blijkt dat er in
het dorp plaats was voor
smeden, timmerlieden,
bakkers, kistenmakers,
stelmakers en herbergiers.
De boerderijen waren
vooral op de zuidelijke
flank van de wierde terug te vinden. Net buiten het dorp stond een standerdmolen. Deze pelmolen werd hier in 1628 geplaatst en werd na 1855 ingericht als roggemolen. Door een brand werd
de historisch bekende Cronjémolen (waar later de Cronjéstraat naar is vernoemd) verwoest door
een brand.

Oude gebouwen
Op de wierde van Warffum staan nog een aantal zeer oude gebouwen die vóór het jaar 1800
gebouwd zijn. De 45 meter hoge  kerktoren werd tussen 1638 en 1642 gebouwd. Op de begane
grond konden mensen die de openbare orde hadden verstoord worden opgesloten in een cachot
(arrestatielokaal). Oorspronkelijk had Warffum een vrijstaande kloktoren, die vermoedelijk in het
eerste kwart van de 18de eeuw werd afgebroken. De kerk zelf stamt uit de 11de of 12de eeuw en
is in oorsprong een tufstenen zaalkerk, gebouwd in Romaanse stijl. De kerk bezat pastorielanden en kerkelanden aan de zuidwestkant van de wierde. Daarnaast had de pastoor kwelderland
tot zijn beschikking. In de kerk werd eeuwenlang een kerkschat bewaard, die tegenwoordig in
het Groninger museum is opgeslagen. Het gaat om een aantal voorwerpen die voor de Rooms
Katholieke eredienst van belang waren. Het topstuk van deze schat is een Middeleeuwse houten
reliekschrijn met koperbeslag. Deze houten kist werd gebruikt om restanten van een heilige op te
bergen.
Zestig meter ten westen van de kerk ligt de pastorie van Warffum. Het is een groot gebouw
dat bestaat uit een middeleeuws steenhuis met een aantal jongere delen uit de 17de, 18de en
19de eeuw. Een steenhuis is de voorloper van een burcht of borg. Adellijke lieden konden zich in
dergelijke gebouwen terugtrekken als er gevaar dreigde. De dikke muren waren namelijk bestand
tegen aanvallen van buitenaf. Het middeleeuwse stenen huis ligt dicht bij de weg en heeft een
afmeting van 8,20 bij 18 meter. De muren van de begane grond zijn krap een meter dik.  Afgaande op het steenformaat en het metselverband mag je verwachten dat het gebouw uit de 13de of
14de eeuw stamt.

Warffum in de negentiende en twintigste eeuw
Vanaf 1828 is de ontwikkeling van Warffum goed te volgen wanneer je de topografische kaarten
uit verschillende jaren naast elkaar legt. Via de site www.topotijdreis.nl is deze ontwikkeling goed
te volgen door het vergelijken van verschillende kaartbeelden. De kadastrale kaart van 1828 geeft
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veel informatie over de gebouwen in de kern van Warffum en hun bewoners. Wat opvalt is dat de
wierde rond deze tijd al vrij dicht bebouwd is geraakt. De huisjes boden plaats aan tal van mensen
met zeer uiteenlopende beroepen als bierbrouwer, slager, timmerman, veearts, kleermaker,
horlogemaker, herbergier, dokter, landbouwer, dagloner, bakker en ga zo maar door. Opvallend is
het grote aantal dagloners en landbouwers. Veel mensen vonden werk bij grote boeren als Geert
Reinders die sinds de inpoldering van de Noordpolder flink konden gaan uitbreiden. De meeste
dagloners woonden in kleine huisjes langs de Oude Dijk en langs de Oostervalge, terwijl de meest
ambachtslieden in de kern van het dorp woonden. Soms werden beroep gecombineerd. Zo waren
er in Warffum een aantal schoenmakers, schippers en dagloners die tevens een leerlooierij op het
erf hadden. Het landschap rondom de wierde was nog vrij van bebouwing.
Met behulp van de historische kadasterinformatie in
Hisgis is na te gaan welke
beroepen er rond 1830 in
Warffum werden uitgeoefend. Naast de vele dagloners die in dienst waren
bij een grote boer werden
er ook veel ambachten
uitgeoefend.

De grootste veranderingen tussen 1830 en 1910 laten zich onder andere zien ten noorden van de
kern, waar een nieuw kerkhof werd aangelegd. De bebouwing langs de Oosterstraat werd uitgebreid en de weg over de Oostervalge raakte in deze periode bebouwd, net als een aantal percelen
ten noorden van de weg over de Westervalge (de Valge 14 t/m Westervalge 20). Op de smalle
percelen bouwland die rond 1830 in bezit waren van dagloners stonden begin 1900 zeven huisjes.
Ten zuiden van het dorp werd een stuk weiland opgegeven voor verdere uitbreiding van het dorp.
Deze uitbreiding had alles te maken met de aanleg van een spoorverbinding tussen Groningen
en Roodeschool, in 1893. Langs het spoor werd een rechthoekig stationsgebouw neergezet van
twee verdiepingen hoog. Het gebouw werd in 1972 afgebroken.
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Op oude foto’s en ansichtkaarten valt op dat de erfbegrenzing in Warffum vaak bestond uit witte
hekjes. Ook de brugleuningen waren witgeverfd.

Op deze kaart is goed te zien dat dorpsuitbreiding vooral vanaf 1900 heeft plaatsgevonden. Tot die
tijd waren grote delen van het landschap rondom de wierde nog vrij van bebouwing.
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In de periode 1920-1945 is er ontzettend veel gebouwd rondom de oude kern. De huizen aan de
haaks op elkaar staande straten bij Helpman zijn in de jaren ‘20 gebouwd nadat de landarbeidersstichting zich had ingezet voor een betere sociaal economische positie voor de landarbeiders. De
Groot-Hofstraat stamt uit dezelfde periode. In 1936 werd de Juffer Marthastraat aangelegd als
verbinding tussen de Ooster- en de Westervalge. Langs deze wegen verschenen tal van nieuwe
woningen.
De grootste uitbreidingen van Warffum vonden na de oorlog plaats. Eerst in de periode 19451960, toen de Wethouder G. Reindersstraat werd aangelegd. Deze buurt werd tussen 1960 en
1975 verder uitgebreid. De A.G. Bellstraat en de Henk Molemastraat zijn toen ook aangelegd, net
als de huizen aan de zuidzijde van de Spoorstraat. Verdere dorpsuitbreidingen in de jaren ’80 en
’90 vonden ten westen en ten zuiden van de dorpskern plaats toen de Bekemalaan en de Pollen
bebouwd raakten. De Abraham Luingestraat met de daar haaks op aansluitende straten behoort
tot de jongste dorpsuitbreiding.
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Bijlage 2:
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Warffum: dorpswierde, boerderijplaats en Oude Dijk
Johan Nicolay, Annet Nieuwhof, Haije Veenstra & Adriana Bakker

Fig. 1 Luchtfoto van Warffum tegen de achtergrond van ingepolderde kwelders en de Waddenzee.
Foto © Terpen- en Wierdenland/Aerophoto Eelde.

Inleiding
Op de hoogtekaart is duidelijk te zien dat de wierde Warffum niet rond maar langgerekt is (fig.
2). Waarschijnlijk is Warffum ontstaan uit twee afzonderlijke wierden, die grotendeels aan elkaar
zijn gegroeid. De westelijke wierde, waarop de huidige kerk staat, is aanzienlijk hoger dan de
oostelijke wierde, en vermoedelijk als oudste kern te beschouwen. Warffum was de woonplaats
van één van de grondleggers van het terpenonderzoek, Rembertus Westerhoff (1801-1874). Westerhoff verzamelde een grote collectie oudheden uit Warffum en omgeving, waaronder prachtige
objecten van been, aardewerk en metaal. Warffum is niet, zoals zoveel andere wierden, commercieel afgegraven. Archeologisch onderzoek in de wierde zelf heeft een veel jongere geschiedenis.
Pas tijdens graafwerk voor de uitbreiding van Openluchtmuseum Het Hoogeland in 2013 werd
voor het eerst een archeologisch profiel onderzocht. Dankzij aanvullend onderzoek vanuit het
project Terpen- en Wierdenland, in de vorm van twee ‘kijkgaten’ en een flink aantal boringen, kan
nu voor het eerst een beeld geschetst worden van de opbouw en groei van de wierde. Gecombineerd met de datering van losse vondsten van de wierde, waaronder oudheden uit de collectie
Westerhoff, kan de geschiedenis van het dorp in hoofdlijnen geschetst worden. Niet alleen de
wierde zelf, ook de iets ten noorden daarvan gelegen Oude Dijk en een boerderijplaats net buiten
het dorp zijn onlangs archeologisch onderzocht. De geleidelijke, maar ingrijpende transformatie
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van het voormalige kweldergebied van Noord-Groningen in een binnendijkse polder vormt een
belangrijk hoofdstuk van deze geschiedenis.

Wonen met zicht op de Waddenzee
De vorming van de kweldergronden waarop het huidige Warffum ligt, hangt samen met het reliëf
in de ondergrond, de loop van de Hunze, de vorming van de Lauwerszee en het dichtslibben van
het meer oostelijk gelegen Fivelbekken. Tussen de getijdegebieden van de Hunze en de Fivel
ligt een pleistocene ‘kop’ in de ondergrond, waarvan de top reikt tot 4-2 m –NAP. Tijdens het
ontstaan van de Waddenzee was die kop nog lange tijd zichtbaar, uiteindelijk in de vorm van een
veeneiland in het nieuwe kweldergebied. Tussen 1500 en 500 v.Chr. raakte ook dit veen bedekt
door kwelders maar rond 500 v.Chr. was deze kop nog steeds herkenbaar in een landtongtussen
de getijdebekkens van de Hunze en de Fivel, die aan de noordzijde door een brede kwelderwal
werd afgeschermd. Met het verlanden van de beide bekkens groeide deze kwelderwal zowel naar
het westen als naar het oosten, totdat de noordelijke Hunzeloop zijn functie verloor; de afwaterende functie werd rond 800 n.Chr. overgenomen door het naar de jonge Lauwerszee afwaterende Reitdiep.1 In de vroege middeleeuwen breidde de kust zich nog verder uit naar het noorden.
De meest noordelijke kwelders werden pas in de 19e eeuw ingepolderd.

Fig. 2: Hoogtekaart van het noord-Groninger
landschap en een detailkaart van Warffum. De
wierde bestaat vermoedelijk uit twee wierden die
aan elkaar zijn gegroeid. Kaarten Actueel Hoogebestand Nederland.
Warffum behoort tot de grotere wierden op de kwelderwal Eenrum-Warffum-Usquert. Ter hoogte van Usquert sluit de wierdenrij aan op een oudere rij vanuit het zuiden, die de westelijke oever
van het voormalige Fivel-getijdebekken volgt. Het aardewerk uit het gebied waarbinnen de wierden van deze rijen liggen is onderzocht door Ernst Taayke; het valt binnen zijn steekproefgebied
Midden-Groningen.2 Uit de overzichtskaarten van dateerbare vondsten blijkt dat de vroegste
bewoning zich langs de westoever van de Fivel bevindt (6e-3e eeuw v.Chr.), met als vroegst bekende vindplaats Middelstum-Boerdamsterweg. In de laatste twee eeuwen voor het begin van de
jaartelling verandert het beeld, met vondsten uit Baflo, ten zuidwesten van Warffum, en vermoedelijk ook uit Usquert. In de hierop volgende eeuwen verdicht de bewoning zich, met vondsten uit
Warffumerklooster, Helwerd en Oldörp (1e eeuw n.Chr.). Ook is er dan vermoedelijk bewoning in
1
2

80

Knol & Vos 2018.
Taayke 1996.

Het verhaal van Warffum – Terpen- en Wierdenland

Wadwerd, een wierde tussen Warffum en Usquert. De vroegste vondsten uit Warffum zelf zijn iets
jonger en dateren uit de midden-Romeinse tijd (2e-3e eeuw n.Chr.). Een aanvang van bewoning
in het begin van de Romeinse tijd blijkt uit de vondst van enkele scherven terpaardewerk die zijn
opgeraapt van een perceel bouwland op de Zuiderhorn, direct ten zuiden van Warffum. Hiertoe
behoren twee randscherven die vrij nauwkeurig rond het begin van de jaartelling zijn te dateren.3

De collectie oudheden van Rembertus Westerhoff
Bij aanvang van het terpen- en wierdenonderzoek stond de vraag centraal of de verhogingen
in het Noord-Nederlandse kustgebied door de natuur waren gevormd, of juist door de mens als
woonheuvels waren opgeworpen. De enige manier om deze vraag te beantwoorden, was het
graven van diepe schachten in een selectie van terpen en wierden. Samen met collega-arts Gozewinus Acker Stratingh nam Rembertus Westerhoff deze taak ter hand: vanaf 1827 werden zowel
in Groningen als in Friesland zo’n 100 ‘schachtgravingen’ uitgevoerd, die zonder meer uitwezen
dat de terpen en wierden kunstmatig opgeworpen heuvels zijn.4 In de wierde Wadwerd ontdekte Westerhoff de geraamtes van drie mannen die elk met een zwaard waren begraven; van de
zwaarden waren de houten schedes, overtrokken met grof linnen, nog herkenbaar. Knol heeft ze
geïdentificeerd als vermoedelijk Karolingische wapengraven, uit de 8e eeuw.5
Het grootste deel van zijn leven woonde Westerhoff in Warffum, waar hij vanaf 1825 als huisarts
actief was. Westerhoff was breed opgeleid, in de medicijnen, natuurkunde en botanica, en had
grote interesse in de geschiedenis van zijn woongebied. Zijn brede kennis verklaart dat juist hij
als eerste een publicatie volledig aan plantenresten uit wierden wijdde, met speciale aandacht
voor drie cultuurplanten: bonen, vlas en haver, afkomstig uit ‘de mestbeddingen der wierden’
(de mestlagen onderin de wierde).6 Twee ‘kleine paardeboonen’ komen uit ‘de Warffumer Terp’,
hier gevonden ‘ter diepte van 14 v[oet]’, een cruciale aanwijzing dat Acker Stratingh en Westerhoff ook in Warffum één van hun schachten hebben gegraven.7 Helaas zijn de schachtgravingen
maar summier gepubliceerd en is de meeste documentatie van het onderzoek van beide artsen
verloren gegaan.8
Niet alleen deed Westerhoff gravend onderzoek naar de opbouw en ouderdom van wierden, en
verdiepte hij zich in plantenresten uit wierden, ook wist hij een omvangrijke collectie oudheden
uit wierden te verzamelen. Na zijn overlijden in 1874 werd deze collectie overgedragen aan het
Museum voor Oudheden voor Provincie en Stad Groningen, de voorloper van het huidige Groninger Museum. Tegenwoordig is de collectie opgenomen in het Noordelijk Archeologisch Depot
(NAD). Hoewel de oorspronkelijke context en daarmee de datering van veel objecten onduidelijk
is, komt een groot aantal stukken volgens de database van het NAD uit ‘Warffum’. Uit de vondst
documentatie blijkt echter dat de vindplaats van veel stukken minder precies bekend is: ‘Afk. uit
één der wierden van Hunsingo. Legaat Dr. R. Westerhoff, Warffum.’ Hoewel is aan te nemen dat
3
4
5
6
7
8
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Collectie Noordelijk Archeologisch Depot (NAD), inv.nr. GM 1983-I.4; de randscherven zijn gedateerd door
A. Kuiper (NAD, Nuis) en behoren tot de typen Groningen-Gw4 (late variant) en Gw5.
Acker Stratingh 1849; Reinders 2001 en in voorbereiding.
Knol 2005, 112-113.
Westerhoff 1871; zie ook Schepers 2016, 142.
De bonen worden vermeld door Acker Stratingh (1849, 217).
Reinders 2001.
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de vondsten uit Warffum én omgeving komen, geven ze een goed beeld van de rijkdom en variatie aan oudheden zoals die in wierden zoals Warffum voorkomt.9
Een belangrijk deel van de vondsten met het label ‘Warffum’ bestaat uit benen voorwerpen, die
vaak uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven.10 Met de productie van textiel en de reparatie van
kleding hangen spinklosjes, spoelen en allerlei naalden samen. Enkele hakken van gewei werden gebruikt voor het bewerken van de grond van een moestuin of akker. Benen heften hebben
oorspronkelijk de greep van een mes gevormd; drie van de heften zijn rijk versierd (eenmaal
met punt-cirkel-versiering) en worden in de vroege middeleeuwen gedateerd. Bijzonder is een
complete kam die uit drie lagen gewei is opgebouwd. Deze constructie en de versiering wijzen op
een datering in de 5e-7e eeuw (fig. 3). Drie andere kammen zijn van een meer langwerpig type
en in de 8e of 9e eeuw te dateren. Twee rechthoekige plaatjes van gewei vormen vermoedelijk
het halffabrikaat van de dekplaat van vergelijkbare kammen, een aanwijzing dat kammen lokaal
werden gemaakt.11

Fig. 3: Twee benen kammen uit de collectie Westerhoff. De kammen bestaan uit drie lagen, zijn
versierd met punt-cirkelmotieven of een patroon van groeven en op basis van de vorm respectievelijk
te dateren in de 6e-7e eeuw (boven) en de 8e-9e eeuw (onder). Collectie Noordelijk Archeologisch
Depot in Nuis (inv.nrs. 1874-I.31 en 1900-I.361). Foto’s NAD Nuis.
Een kleiner, maar zeker zo bijzonder benen object deed vermoedelijk dienst als de stemknop
van een lier of harp (fig. 4).12 Op het maken van muziek wijst ook een benen fluit. Beide objecten
dateren vermoedelijk uit de vroege middeleeuwen. Van ontspanning en vermaak getuigen ook
benen glissen, de voorlopers van de latere schaats.
Een tweede categorie bestaat uit aardewerk, waaronder enkele complete potjes en potdeksels.
Het is terpaardewerk uit de Romeinse tijd en kogelpotaardewerk, waaronder een steelpan uit de
8e-14e eeuw. Andere objecten van aardewerk zijn spinklosjes en weefgewichten. Op basis van
9

Het zijn ook deze vondsten die door Taayke (1996) gebruik zijn om de begindatering van Warffum vast te
stellen (o.a. Noordelijk Archeologisch Depot, inv.nrs. GM 1874-I.20: ‘Gevonden in één van de wierden van
Hunsingo: Warffum’ en GM 1884-I.53: ‘Afkomstig uit de wierde te Warffum, gem. Eemsmond’).
10 Voor de variatie aan benen voorwerpen uit het Groninger wierdengebied en hun datering, zie Miedema
1983.
11 Onzeker is of beide plaatjes ook uit de nalatenschap van Westerhoff komen (geen inventarisbriefje).
12 Eenzelfde knop is gevonden in Wijnaldum (Prummel et al. 2011, 88, fig. 26).
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hun vorm zijn de weefgewichten aan de late ijzertijd/Romeinse tijd (plat en driehoekig, met gaten in de hoeken), de Romeinse tijd (kegelvorm met gat aan de bovenzijde) en de laat-Romeinse
tijd/vroege middeleeuwen (donutvorm met centraal gat) toe te wijzen.
Er zijn ook importstukken, zoals een bronzen knots die vermoedelijk uit de Romeinse tijd afkomstig is en misschien meegenomen is door een veteraan van het Romeinse leger die na een
25-jarige dienstperiode huiswaarts is gekeerd (fig. 5). Een bronzen zwaardpommel en schildknop
dateren uit de late middeleeuwen.

Fig. 4: Benen object, vermoedelijk de stemknop
van een vroegmiddeleeuwse lier. Collectie Westerhoff, Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis
(inv.nr. 1884-I.137). Foto NAD Nuis.
De vondsten uit de collectie Westerhoff zijn duidelijk selectief verzameld, met een voorkeur voor
benen werktuigen en complete objecten. Ze wijzen op een aanvang van bewoning in het gebied
rond Warffum vanaf ongeveer het begin van de jaartelling, op de mogelijke aanwezigheid van
een oud-soldaat in de Romeinse tijd, op lokale productie van kammen, en op liefde voor muziek
in de vroege middeleeuwen.

Fig. 5: Bronzen knots met restant van de houten
steel waarop hij bevestigd was, vermoedelijk uit
de Romeinse tijd. Collectie Westerhoff, Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (inv.nr. 1884I.10). Foto NAD Nuis.

De ontwikkeling van de wierde
Kijkgaatje naast de kerk
Prominent op het westelijke deel van de wierde staat de Hervormde kerk van Warffum, met de
kerkvloer op een respectabele hoogte van 6,3 m +NAP. Het oudste deel van de kerk is gebouwd
uit tufsteen en in de 12e of misschien al 11e eeuw te dateren.13 Als van één of meer voorgangers
in hout wordt uitgegaan, is de vroegste kerk vrijwel zeker in de 11e eeuw al aanwezig. Ten westen
van de kerk staat de pastorie, die in ieder geval tot de 13e eeuw teruggaat – zoals blijkt uit de
oudst bekende ‘klauwlijst’ van de provincie Groningen, in het jaar 1300 in dit specifieke gebouw
opgesteld.14
13 Groenendijk, in voorbereiding (met verdere referenties).
14 Groenendijk, in voorbereiding.
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Tijdens restauratie van de pastorie in 1987 en 1988 werd onder de houten vloer een oudere, lemen vloer gevonden, die vermoedelijk uit de late middeleeuwen dateert.15 Tien centimeter onder
deze vloer lagen twee vroegmiddeleeuwse kogelpotscherven. Hieruit blijkt dat de wierde al in de
8e eeuw zijn hoogte had bereikt, en dat de groei van de wierde zich in latere eeuwen tot uitbouw
van de flanken beperkte. Dit sluit aan bij het model van de middeleeuwse terpen- en wierdeontwikkeling van De Langen en Mol, dat gebaseerd is op de waarneming dat de boerderijen op veel
wierden zich vanaf de 9e eeuw naar de flanken werden verplaatst.16 Hierdoor ontstond een open,
centrale ruimte die optimaal gebruikt kon worden voor akkerbouw, in een periode dat er nog
geen zeewerende dijken waren. Het belang van akkerland blijkt ook uit de bouw van de oudste
kerken in het terpen- en wierdengebied, niet óp maar aan de rand van deze akkerterpen/-wierden. Pas vanaf het midden van de 11e eeuw, als de eerste dijken worden opgeworpen en ook
lagere rond de woonplaatsen gelegen kwelders voor akkerbouw geschikt worden, verschijnen de
eerste kerken centraal op de wierden – snel gevolgd door de eerste buurtjes van de dorpen die
rond de kerk vorm krijgen.
Dit model moet voor veel terpen en wierden nog worden getoetst, en Warffum biedt hiervoor
een uitermate geschikte gelegenheid. Uit de ouderdom van de scherven direct onder de lemen
vloer blijkt, zoals gezegd, dat de wierde vanaf de 8e eeuw niet verder is opgehoogd; vanaf dat
moment was hij vermoedelijk als akkerland in gebruik. In hoeverre de wierde in de hierop volgende eeuwen vooral zijwaarts is uitgebreid, waarbij de boerderijen steeds verder naar de rand van
de wierde werden geplaatst, komt uit recent onderzoek naar voren.

Archeologisch onderzoek bij Openluchtmuseum Het Hoogeland
Naast Westerhoff was ook schoolmeester Sijbren Mensonides (1892-1977) als inwoner van Warffum een verzamelaar van oudheden. Een deel van zijn omvangrijke collectie was vanaf 1959 te
bewonderen in een historisch museum dat Mensonidus in zijn woonplaats oprichtte, en waarvan
hij zelf enige tijd conservator was.17 Aan dit museum, dat tegenwoordig de naam ‘Openluchtmuseum Het Hoogeland’ draagt, is in 2013 een nieuw gebouw toegevoegd. Voorafgaand aan deze
nieuwbouw is het graven van de bouwput archeologisch begeleid.18 De bouwput was 11 x 8 m
groot en werd tot maximaal 1,3 m diep uitgegraven.
Het museum staat op de oostelijke wierde, vlakbij de kerk. Het westprofiel van de bouwput en
een boring tonen samen de opbouw van de wierde op deze locatie. Van boven naar beneden zijn
de volgende lagen onderscheiden, met de nog intacte wierdelagen in vet weergegeven (hoogte
maaiveld ca. 4,3 m +NAP):
-

0-40 cm: bouwvoor, donkerbruingrijs, matig zandige klei met zandbrokken en stukjes
bouwpuin;
40-100 cm: ophogingslaag wierde, ook donkerbruingrijs van kleur en matig zandig. De laag
bevat stukjes bouwpuin, samen met fragmenten aardewerk en dierlijk bot;

15 Groenendijk, in voorbereiding.
16 De Langen & Mol 2016.
17 Voor het levensverhaal van Mensonides, zie Knol 2017. Enkele van de vondsten zijn beschreven door Runhardt (1989).
18 Van Kruining 2013.
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-

100-185 cm: ophogingslaag wierde, lichtbruingrijs en sterk zandig, met zandbrokken;
185-590 cm: ophogingslagen wierde, afwisselend zandige kleilagen en mestlagen;
vanaf 590 cm: natuurlijke kwelder, met zand- en kleilaagjes.

Het pakket wierdenlagen zou volgens deze gegevens dus bijna 6 m dik zijn, en de top van de
kwelder zou rond 1,6 -NAP liggen. Dat is erg diep vergeleken met andere terpen en wierden, en
het is dan ook waarschijnlijk dat er geboord is in een ingraving in de kwelder onder de wierde, een
kuil of een waterput of een sloot.
Behalve uit dierlijk bot, dat niet is onderzocht, bestaan de vondsten uit de bouwput uit handgevormd en gedraaid aardewerk. Het handgevormde aardewerk is van lokaal gemaakte kogelpotten, waarvan twee dateerbare randen zijn aangetroffen: een rand met dekselgeul uit de 13e-14e
eeuw, en een rand met een driehoekige doorsnede uit de 11e eeuw. Het vroegste gedraaid
aardewerk is vervaardigd in de Duitse plaatsen Pingsdorf en (vermoedelijk) Andenne en dateren van de 10e tot in de 14e eeuw. Het overige draaischijfaardewerk is aanzienlijk jonger, met
fragmenten van steengoed-aardewerk (16e-17e eeuw), roodbakkend aardewerk (17e-18e eeuw),
majolica-aardewerk (17e-18e eeuw), Westerwald-aardewerk (17e-19e eeuw), en Engels industrieel witbakkend aardewerk (19e eeuw).
De opgegraven resten tonen dat de wierdelagen een zelfde tweedeling vertonen als Hallum en
Ulrum: boven een pakket met mestlagen is een pakket van ophogingslagen aanwezig, in dit geval
sterk zandige klei. De bovenste ophogingslaag is vermoedelijk in de Nieuwe tijd (17e-19e eeuw)
gevormd, de laag eronder in de late middeleeuwen (13e-14e eeuw). Weer dieper liggen oudere
middeleeuwse lagen.

Twee proefputjes op de binnenplaats van het museum
In het kader van het Terpen- en Wierdenlandproject zijn op 15 en 16 oktober 2016 ten oosten en
ten zuidwesten van het museum met de hand twee kleine proefputten gegraven (fig. 6).19 Elke
put was 2 m lang en 1 m breed; de putten zijn tot een diepte van 1 m (werkput 1) en 1,1 m (werkput 2) gegraven. Beiden reikten tot in de ophogingslagen die tijdens het onderzoek in 2013 waren
blootgelegd.

Fig. 6: Een van de proefputjes op het binnenterrein
van Openluchtmuseum
Het Hogeland, op 16
oktober 2016. Foto project
Terpen- en wierdenland.

19 Veenstra, in voorbereiding.
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In beide proefputten bestonden de bovenste lagen uit een dunne bouwvoor, met daaronder een
recent opgebrachte of verstoorde laag die puin bevatte. Aardewerk uit deze lagen is wederom uit
de 17e-19e eeuw.20 Op een diepte van 50-60 cm is de top van een schonere ophogingslaag aangesneden. In werkput 2 zijn op deze diepte enkele dateerbare scherven van kogelpotaardewerk
aangetroffen uit de tweede helft van de 13e of 14e eeuw. In dezelfde werkput was op een diepte
van ca. 1 m de insteek van een greppel met een breedte van ca. 70 cm te zien. Het profiel is zover
verdiept dat de vlakke, iets holle bodem van de greppel volledig in beeld was. Uit de greppel
komt de oudste kogelpotscherf van de opgraving (late 8e-10e eeuw). Beide profielen tonen van
boven naar beneden globaal de volgende opbouw:
-

0-25/30 cm: bouwvoor en recent opgebrachte laag;
25/30-50/60 cm: ophogingslaag wierde, bruingrijs, zandige klei, iets humeus en sterk gevlekt;
50/60 cm en dieper: ophogingslaag wierde, grijs, zandige klei, vrij homogeen.

Naast elk van de proefputjes is een boring gezet om de verdere opbouw van de wierde in beeld
te krijgen. De boring naast werkput 1 (hoogte maaiveld 4,7 m +NAP) toont eenzelfde opbouw
als de boring uit 2013, met van boven naar beneden: de bouwvoor (0-40 cm), een pakket kleiige
ophogingslagen (40-270 cm) en een pakket met mest- en kleilagen – op één niveau afgewisseld
met een ca. 50 cm dikke laag van plantaardig materiaal (270-560 cm). De boring naast werkput 2,
die meer op de flank van de wierde is gezet (hoogte maaiveld 2,9 m +NAP), laat een vergelijkbare opbouw zien:
-

0-45 cm: bouwvoor/recent opgebracht, donkerbruin, kleiig zand met fragmenten bouwpuin;
40-85 cm: ophogingslaag wierde, bruingrijs, uiterst siltige klei met een enkel fragment
bouwpuin;
85-167 cm: ophogingslagen wierde, licht- tot lichtblauwgrijs, uiterst siltige klei met
kleibrokken;
167-169 cm: aslaagje, zwartgrijs;
169-220 cm: ophogingslaag wierde, bruingrijs, uiterst siltige klei, iets humeus;
220-268 cm: ophogingslaag wierde, bestaande uit bruine mest;
310-370 cm: ophogingslagen wierde, donker- tot zwartgrijs, matig tot sterk siltige klei, deels
sterk humeus;
370-382 cm: top kwelder, uiterst siltige met enkele zandlaagjes;
382-422 cm: idem, maar vrij massief, mogelijk de vulling van een priel;
422 en dieper: kwelderlagen, afwisselend zand- en kleilaagjes.

De basis van de wierdelagen ligt volgens deze beide boringen rond 0,8 m -NAP, een aanwijzing
dat in elk geval in de boring uit 2013 (basis 1,6 m -NAP) een ingraving in de kwelder is aangeboord. Volgens deze gegevens heeft de wierde een dikte van 5,6 m en meer naar de flank een
dikte van 3,7 m. We zullen echter zien dat ook deze gegevens nog bijgesteld moeten worden.
Ten opzichte van de terplagen in de bouwput uit 2013, die zich tussen de locaties van beide proefputten bevond, lijkt de top van de middeleeuwse wierde nog redelijk intact. Alleen de
20 Het aardewerk is gedetermineerd door K. Bosma (RAAP, Drachten).
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bovenste 50-60 cm is tot de Nieuwe tijd te rekenen, en kan uit verstoorde middeleeuwse lagen of
nieuw opgebrachte, post-middeleeuwse lagen bestaan.

Een boorraai over de gehele wierde
Ter aanvulling is booronderzoek uitgevoerd. Over westelijke en de oostelijke wierde van Warffum
is een uit 19 boringen bestaande boorraai uitgezet met een totale lengte van ruim 500 m. Omdat
de wierde grotendeels bebouwd is, zijn enkele van de boringen in de tuinen van dorpsbewoners
of na het verwijderen van een klinker in het plaveisel gezet. Elke boring is gestoken tot in de natuurlijke kwelderlagen onder de wierde. Het booronderzoek toont dat de dorpsterp van west naar
oost een lengte van minstens 475 m heeft. Het is niet uitgesloten dat de terp zich aan de westzijde nog iets verder uitstrekt (ten westen van de Warffumermaar).
Deze serie boringen gaf een veel beter inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de wierde dan
de eerdere incidentele boringen. De wierde is aangelegd op een natuurlijke kwelder. De top
van de kwelder ligt tussen de 0,11 en 0,34 m +NAP (boringen 28-29), en tussen de 0,37 en 0,46
+NAP (boringen 33-34). Dit is veel hoger dan was vastgesteld in de eerder uitgevoerd boringen;
waarschijnlijk zijn in alle boringen op het museumterrein ingravingen zoals waterputten, kuilen
of sloten in de top van de kwelder aangeboord. Aan de westzijde van de wierde ligt de top van
de getijdenafzettingen aanzienlijk hoger dan onder de westelijke en oostelijke wierde, namelijk
op 1,25 m +NAP. Dat toont aan dat er tijdens de bewoning nog overstromingen en opslibbing
plaatsvond. De getijdenafzettingen bestaan veelal uit een afwisseling van zand- en uiterst siltige
kleilagen, en zijn licht- tot zwartgrijs van kleur. In de boringen 22, 35 en 37 komen ook slappe, vrij
‘vette’ kleilagen voor, soms met laagjes plantaardig materiaal, die waarschijnlijk als natuurlijke
geulvullingen zijn te interpreteren. In boring 26 lijkt de bovenste 8 cm ‘verrommeld’, als gevolg
van betreding van de kwelder rondom het nog te bespreken vroegste huispodium.
De maximale dikte van het pakket wierdelagen bedraagt 5,4 m, in de boring die vlak naast de
kerk is gezet (boring 29). Het onderste deel van het archeologische pakket is opgebouwd uit zandige kleilagen (in de boringen aangeven als ‘zand’) en mestlagen. De kleilagen zijn lichtgrijs tot
bruingrijs van kleur en hooguit zwak humeus, terwijl de mestlagen licht- tot donkerbruin zijn en
soms lagen of brokken van kwelderzoden bevatten. De mestlagen zijn relatief dik, van 1,2 tot 1,5
m. In de mestlagen zijn vrijwel geen archeologische indicatoren of vondsten aangetroffen. Alleen
in de top van de mestlaag in boring 27 komen stukjes houtskool en onverbrand bot voor. In deze
mestlaag zijn ook fragmenten hout herkend.
Zoals ook in de eerdere boringen is gezien, bestaat het bovenste deel van de wierdelagen uit al
dan niet humeuze, siltige kleilagen. In deze lagen komen stukjes houtskool en vaak ook stukjes
verbrande klei voor, al dan niet in combinatie met onverbrand bot en fosfaat. Baksteenpuin is
alleen aangetroffen in de verstoorde toplaag.
In de boringen in de westelijke wierde, bestaat het onderste deel van de archeologische lagen uit
vrij ‘schone’ ophogingslagen van kwelderplaggen, waarin (vrijwel) geen archeologische indicatoren voorkomen. Waarschijnlijk is hier het vroegste huispodium of een vroege uitbouwfase
van dit podium aangeboord. Langs de randen komen op dezelfde diepte meer humeuze lagen
en mestlagen voor; daarmee is het podium geleidelijk opgehoogd en uitgebouwd. De onderste
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ophogingslagen in twee meer oostelijke boringen zijn vermoedelijk op dezelfde wijze te interpreteren en lijken de kern van de oostelijke wierde te vormen. Ook hiervoor geldt dat het podium in
een latere fase met humeuze klei- en mestlagen is opgehoogd, gecombineerd met een uitbouw
naar het oosten. De huispodia zijn door de uitbreidingen aan elkaar gegroeid, maar bleven wel
herkenbaar tijdens later ophogingsfasen, met de huidige tweetoppige wierde als eindresultaat.
In enkele boringen zijn de vullingen van ingravingen zoals kuilen, waterputten of sloten herkend.
De laagopeenvolging wijkt in deze boringen af van die in de andere boringen. Het belangrijkste
argument voor de interpretatie als vulling van een ingraving is dat de lagen vaak brokkelig zijn.
In boring 25 is het onderste deel van de vulling slap en ingegraven in de natuurlijke ondergrond.
Waarschijnlijk is hier de vulling van een sloot of van een waterput aangeboord.
Tijdens het booronderzoek zijn in het bovenste deel van het archeologische pakket tien wandfragmenten van kogelpotaardewerk gevonden. Het aardewerk is met schelpgruis gemagerd
en kan aan de hand daarvan gedateerd worden van het laatste kwart van de 8e eeuw tot in de
10e eeuw. De scherven komt alleen uit de bovenste 0,5 tot 1,7 m van de wierde, in de kleilagen
van zowel de westelijke als de oostelijke wierde. Dit betekent dat beide wierden in de 9e of 10e
eeuw grotendeels hun huidige hoogte hadden bereikt, een bevestiging van de conclusie uit de
vondsten onder de lemen vloer van de pastorie. De opgravingsvondsten van het museumterrein
wijzen voor de oostelijke wierde op een beperkte, laatste fase van ophoging vanaf de 11e eeuw;
de bovenste 50-100 cm van de nog intacte wierdelagen lijkt hier in de late middeleeuwen te zijn
aangebracht. In enkele boringen waren in de top van het archeologische pakket fragmenten baksteen aanwezig, zodat deze lagen niet voor de 13e eeuw zijn te dateren. Opmerkelijk is dat geen
enkel stukje ‘terpaardewerk’ is opgeboord dat de beginfase van bewoning zou kunnen dateren.
Een verklaring hiervoor is niet direct te geven, aangezien juist dit aardewerk normaliter in grote
aantallen in terplagen uit de Romeinse tijd voorkomt.
In de bouwvoor/verstoorde toplaag zijn geen aanwijzingen herkend die wijzen op het gebruik van
de voormalige woonplaats als ‘akkerwierde’ vanaf de 8e eeuw. Als de veronderstelde akkerlagen
oorspronkelijk wel aanwezig waren, dan zijn deze vermoedelijk door latere verstoringen niet
meer herkenbaar.

Vikingen in Warffum?
In 1999 vond een detectorzoeker op de Kloosterwierde of Oosterwierde, oostelijk van Warffum,
een zilveren object dat in twee helften was gebroken.21 Het blijkt te gaan om een zilverbaar met
een gewicht van 26 gram, ovaal van doorsnede en met afgeronde uiteinden (fig. 7). Vergelijkbare
baren zijn bekend uit de twee ‘Vikingschatten’ die met een metaaldetector op Wieringen zijn gevonden, en hier respectievelijk rond 850 en 880 n.Chr. waren begraven.22 Beide schatten bestaan
uit een collectie van zilveren sieraden, baren en munten. Een deel van de objecten is zogenaamd
‘hakzilver’: in stukken geknipte voorwerpen die bedoeld waren om als een vorm van geld in de
handel te worden gebruikt, en waarvan ook nieuwe sieraden konden worden gemaakt. Binnen
deze wereld van Scandinavisch ‘zilvergeld’ hoort ook de baar uit Warffum thuis.
21 Groenendijk & Van Schaïk 2008, 110; Groenendijk, in voorbereiding. De baar is aangekocht door het Groninger Museum (Inv.nr. 1999-III.5).
22 Besteman 1996; 2004.
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Fig. 7: Zilveren baar, met een metaaldetector
aangetroffen op de Kloosterwierde ten oosten
van Warffum. De baar is vermoedelijk in de 9e
eeuw te dateren en wijst op contacten met de
Scandinavische wereld. Lengte 9,2 cm. Collectie
Groninger Museum, inv. nr. 1999-03-0005; foto
M. de Leeuw.
De zilverbaar is niet de enige aan Vikingen te relateren vondst die in Noord-Nederland is aangetroffen. Uit Jonkersvaart, onder Marum, komt een kleine schatvondst met eenzelfde datering als
de baar uit Warffum.23 In de tweede helft van de 9e eeuw werden hier in het veen drie objecten
verborgen: twee zilveren muntfibulae en een bronzen Romeinse munt. Eén van de fibula was
gemaakt van een Arabische munt, die in een sierrand van zeven zilveren pareldraden was gezet.
Interessant is dat Arabische munten ook in de beide schatvondsten uit Wieringen voorkomen en
passen binnen het repertoire aan zilver dat via Scandinavië in het Noordzeegebied belandde.
In haar proefschrift over de positie van vroegmiddeleeuws Frisia binnen de Vikingwereld presenteert Nelleke IJssennagger nog enkele Scandinavische objecten uit de 9e-10e eeuw die in de
provincie Groningen zijn gevonden: twee bronzen schijffibula, uit Oosterwijtwerd en een onbekende plaats in Groningen, en een bronzen sierbeslag van paardentuig uit Westerwijtwerd.24
Terwijl dergelijke vondsten lange tijd met aanvallen van Vikingen in verband werden gebracht,
pleit IJssennagger voor een omslag in het denken over de Vikingen. De ‘Vikingen’ (of beter: de
bewoners van zuidelijk Scandinavië) en de ‘Friezen’ (of beter: de bewoners van het Nederlandse
kustgebied) hadden geen kortstondige, vijandige contacten, maar juist langdurige relaties, vooral
op het gebied van handel en de uitwisseling van goederen én diensten.25 Zo blijken Vikingen en
Friezen gezamenlijk als krijgers te zijn opgetrokken en vormden ze samen een heidens machtsblok tegenover de oprukkende, Christelijke Franken.

Dijken
Parallel aan de kwelderwal van Warffum ligt aan de noordzijde nog een jongere kwelderwal. Die
kwelderwal was tijdens de late middeleeuwen een eiland, zoals gedateerde mariene schelpen in
leefstand die rondom dit eiland zijn gevonden aantonen (fig. 8).26 Het ontbreken van schelpdateringen uit de 10e-11e eeuw doet vermoeden dat het lage gebied tussen dit eiland en de kwelderwal van Warffum in die periode was opgeslibd tot het niveau van tenminste een lage kwelder.

23
24
25
26
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Fig. 8: Schetsmatige kaart van Noord-Groningen, met de wierden op de kwelderwal Eenrum-Uithuizen
en het oorspronkelijke tracé van de Oude Dijk (groene lijn). De kwelderwal ten noorden daarvan was in
de late middeleeuwen een eiland, zoals gedateerde zeeschelpen aantonen. De vorm van het eiland op
de kaart is mede gebaseerd op de huidige hoogtekaart. Nr. 45 is geen schelp maar een leren schoen. De
overige nummers geven de locaties van schelpmonsters aan, ingedeeld in periodes. Blauw: 8e-9e eeuw;
rood: 12e-14e eeuw; groen: 14e-15e eeuw. Naar Streurman & Van der Plicht 2014.
Langs de noordzijde van de brede kwelderwal waarop Warffum ligt, werd waarschijnlijk in de
11e eeuw de eerste dijk aangelegd: de ‘Oude Dijk’ of ‘Oudendijk’. Aan de westzijde volgde deze
dijk de al grotendeels verlande monding van de Hunze boven Eenrum. Naar het oosten liep de
dijk door tot boven Uithuizen. De mariene schelpdateringen in figuur 8 doen vermoeden dat de
kwelder ten noorden van de kwelderwal in de 12 eeuwen weer was verdwenen, misschien als
gevolg van erosie door het verminderde kombergend vermogen van de kwelder na de dijkaanleg.
De jongste schelpdateringen zijn uit de 15e eeuw. Daarna moet het gebied snel zijn opgeslibd tot
een kweldergebied, wellicht door bewuste kwelderaanwinning. Deze Uiterdijksche Landen werden ingedijkt bij de aanleg van de Middendijk. Het voormalige eiland, met de zeker al in de 14e
eeuw en waarschijnlijk ook daarvoor bewoonde wierden Groot en Klein Zeewijk (fig. 9),27 werd
pas in 1811 ingedijkt bij de aanleg van de Noorderdijk, de huidige zeedijk.28

27

Een 14C-datering van een schoen uit Groot Zeewijk geeft een datering ante quem van 555 ± 25 BP, in kalenderjaren 1315-1355 (Streurman & Van der Plicht 2014).
28 Marinelli et al. 2007, 11, fig. 2; door Tuk (2006, 85) wordt een vroegere begindateringvan de Middendijk
verondersteld, rond 1600.
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Fig. 9: Rechts: Uitsnede uit de grote kaart van Groningen en Ommelanden (1775-1785) door Theodorus Beckeringh. Onder een voorstudie van Warffum en omgeving. Op de kaart worden de Oude dijk
en de Nieuwe dijk/Zeedijk (de huidige Middendijk) aangegeven. Links de onbedijkte kwelders met de
wierden Groot en Klein Zeewijk. Kaarten: collectie Groninger Archieven, NL-GnGRA_2849_35 (boven)
en collectie Universiteitsbibliotheek Groningen/Groninger Archieven, NL-GnGRA_1536_6314 (onder).
Het gebied had in de 16e, 17e en 18e eeuw verschillende keren met dijkdoorbraken te maken als
gevolg van stormvloeden – waaronder de ‘Allerheiligenvloed’ in het jaar 1570, die onder andere in
Warffum veel mensen en vee het leven kostte.29 Op een door Westerhoff gemaakte Wadkaart uit
1844 (fig. 10) wordt bij de Oude Dijk vermeld dat die in 1717 doorbrak en niet meer is hersteld.
De dijktracés zijn vanaf de 17e eeuw op historische kaarten weergegeven. Een kaart van Johan
Sems uit 1631 toont een deel van de kuststrook van Groningen (fig. 11). De Oude dijk is op deze
kaart al niet meer in zijn oorspronkelijk vorm te zien. Een groot deel van het westelijke deel was
toen kennelijk al verdwenen.
Fig. 10: Noord-Groningen
en de Waddenzee, een
kaart van R. Westerhoff bij
zijn Verhandeling over de
kwellerkwestie (1844), over
het eigendom van nieuw ingepolderde kwelders. Bij de
Oude Dijk wordt vermeld:
“in 1717 doorgebroken en
niet verder hersteld”. Bij
de Middendijk staat het
jaartal 1718. Ten noorden
van de noordelijke polders
zijn ‘kwellerlanden’ aangegeven. Kaart Groningen
Universiteitsbibliotheek
(uklu 01-04-10).
29 Zie Tuk 2006, 84.
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De kaart van Sems geeft misschien een voorganger aan van de Middendijk: de Hoofts wall. Direct
ten noorden van Warffum is ‘den olden dyck’ als een sterk slingerende baan getekend, met noordelijk hiervan ‘hooch landt Warfum’ en daarboven de ‘Warffumer quellen’ (= kwelders).

Fig. 11: Kaart uit 1631 door Johan Sems, met een slingerende Olden dyck boven Warffum. Op de
plaats van de huidige Middendijk wordt misschien een voorloper aangegeven, de “Hoofts wall”. Bij
de kerk van Warffum staat als plaatsnaam Warfumburen; Warfum staat als plaatsnaam bij Warffumklooster. Kaart Groningen Universiteitsbibliotheek (uklu 01-05-01).
Op een jongere tekening van Theodorus Beckeringh uit 1748-1767 staan tegen de binnenzijde van
de ‘Oude dijk’ ter hoogte van het dorp enkele boerderijen (fig. 9 links).30 De gronden ten noorden
van de dijk zijn nu vermeld als ‘Warffumer uiterdijken’. Deze zijn aan de noordzijde begrensd door
de ‘Nieuwe Dijk’, waarachter de nog onbedijkte ‘Warffumer quellen’ (= kwelder) liggen. Op de
kaart die Beckeringh op grond van deze en andere voorstudies maakte van de stad Groningen en
de Ommelanden (1775-1785) is ongeveer hetzelfde zichtbaar, met de Oude Dijk als binnendijk en
de Middendijk (de Zee dijk) als buitenste dijk – die de gehele kuststrook tussen de Lauwerszee en
de Eems op dat moment tegen overstromingen moet beschermen (fig. 9 rechts). Ten noorden
van de dijk is het voormalige eiland weergegeven als een brede, aan weerszijden toelopende
strook kweldergrond die door enkele prielen wordt doorsneden.
Op de kadastrale kaart uit 1832 zijn alleen nog korte segmenten van de dijk aangegeven, met de
vermelding ‘Oude Dijk’.31 Juist ter hoogte van Warffum staat nu een rij huizen óp het dijklichaam;
ten westen en ten oosten hiervan liggen de huizen nog steeds direct achter de dijk. De gronden
ten noorden van de Middendijk zijn nu ook ingepolderd, terwijl ten noorden van de nieuwe dijk
alweer nieuwe gronden opgeslibd raken. In de Gemeente-atlas van Nederland uit 1867 is de Oude
dijk niet meer herkenbaar; ter plekke van de dijk wordt nu een voetpad aangegeven.32 Alleen ten
noordoosten van het dorp is nog een klein, slingerend deel van de dijk aangegeven ter hoogte
van Zijlkemaheerd.
30 Zie voor de kaarten van Beckering: Hillenga et al. 2016.
31 www.hisgis.nl: Groningen, Warffum.
32 www.atlas1868.nl/gr/warffum.
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De jongste kaart waarop het dijkrestant nog als zichtbaar reliëf staat aangegeven, maakt deel uit
van de zogenaamde Bonnebladen uit 1901-1925. Ten oosten van de rij huizen op en direct achter
de dijk worden twee welvingen afgebeeld en een langer segment meer westelijk, ter hoogte van
Groot Huizum.
Van de Oude Dijk zijn slechts kleine stukken bewaard gebleven. Het archeologisch onderzoek
naar de Oude Dijk in het kader van het project Terpen- en Wierdenland richtte zich in 2016 op de
nog zichtbare verhogingen, tegenover het huidige Visserijbedrijf Buitjes. Doel van het onderzoek
was het verzamelen van informatie over de opbouw, datering en landschappelijke ligging van
de dijk. Dwars over de lengterichting van het dijksegment zijn eerst zes boringen gezet met een
tussenruimte van 10 m. Tussen de boringen waarin ophogingslagen van de dijk te zien waren, zijn
vervolgens drie extra boringen gezet. Als referentiepunt is een laatste boring in het verlengde van
de andere boringen ten noorden van de dijk gezet. De boorpunten 1, 7, 2, 8, 3 en 10 liggen van
noord naar zuid direct op de dijk, zoals die nog zichtbaar is op een uitsnede van het Algemeen
Hoogtebestand Nederland (fig. 12). De andere boorpunten (nrs. 4-6) bevinden zich ten zuiden
van de dijk.

Fig. 12: Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand
Nederland waarop het dijklichaam zichtbaar is
en de boorraai is aangegeven. Kaart A. Bakker.
Het boorprofiel laat zien dat de ondergrond van de dijk uit sterk siltige klei bestaat, die vanwege het hoge siltgehalte deels als ‘zand’ is aangegeven. In boring 7 is op een diepte van 280-288
cm –NAP een laag compact veen aangetroffen. In twee andere boringen zijn op een iets hoger
niveau veenlaagjes in de klei aanwezig (boringen 1 en 5), een aanwijzing dat de invloed van de
zee gedurende bepaalde fasen in de periode van kustvorming beperkt was en er lokaal veen kon
groeien. De top van de kwelder direct onder het dijklichaam bestaat uit lichtgrijze tot bruingrijze,
matig tot sterk siltige klei, waaronder op wisselende diepte wadzand is aangeboord. De aanwezigheid van kleibrokken (boring 8) en stukjes ‘plag’ (boring 2) bovenin het kwelderpakket wijzen
op betreding van de kwelder voorafgaand aan de dijkbouw.
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Ophogingslagen van het dijklichaam zelf zijn lichtgrijs tot bruin van kleur en bestaan uit opgebrachte pakketten van matig zandige klei. Soms waren in de ophogingslagen dunne zand- en
kleibandjes te zien, vermoedelijk binnen individuele plaggen; vaker bevatten ze ‘zandige brokken’. De enige vondsten uit deze lagen zijn stukjes puin, in de meest noordelijke boring door
de dijk (nr. 1). De grens tussen natuurlijke kwelder en dijklichaam was niet in alle boringen met
zekerheid vast te stellen. In de drie meest zuidelijke boringen was het dijklichaam niet meer herkenbaar (nrs. 4-6) door latere verstoring van de ondergrond.
Het booronderzoek maakte duidelijk dat het dijklichaam nog deels intact is. Het noordelijke deel
van de dijk bestaat uit een pakket opgebracht kweldermateriaal dat in boring 8 nog tot een maximale hoogte van ca. 75 cm bewaard is gebleven. Het hoogste punt van de dijk ligt momenteel op
1,78 m +NAP (boring 3), op de plek waar de ondergrond een lichte verhoging lijkt te vertonen die
mogelijk ook uit ophogingslagen van de dijk zelf bestaat. Daar heeft de dijk nog een resterende
hoogte van ruim 1 m. De dijk zal oorspronkelijk enkele decimeters hoger zijn geweest. De top van
de natuurlijke kwelder ligt rond de 0,5-0,7 m +NAP, dus iets hoger dan onder de dorpswierde (ca.
0,1-0,3 m +NAP). De kwelder is na het begin van de bewoning zeker nog verder opgeslibd.
Voor het dateren van het moment van aanleg van de dijk heeft het onderzoek geen gegevens
opgeleverd. De ophogingslagen bevatten geen aardewerk of andere dateerbare vondsten. Ook
zijn geen vegetatieniveaus of andere lagen met organisch materiaal aangeboord waarvan de
ouderdom met een 14C-datering kan worden bepaald.
Voor de opbouw van het dijklichaam biedt het archeologisch onderzoek in een terp ten oosten
van het Friese Anjum wellicht een goede parallel. Hier is op de flank van een terp uit de vroege
middeleeuwen in de 11e eeuw een dijklichaam aangebracht, nadat op de flank tijdens overstromingen dunne laagjes zand waren afgezet (fig. 13).33 Voor de bouw van de oorspronkelijk 1,2 m
hoge dijk is eerst een langgerekt baan van plaggen gestort, die door hun interne gelaagdheid nog
individueel herkenbaar waren.
Aan weerszijden is vervolgens een schuine ‘wand’ van horizontale plaggen gestapeld. Tot slot is
de dijk aan de zeezijde (in dit geval de zijde van de Lauwerszee, rechts op de foto) met een dunne laag plaggen extra uitgebouwd, waarna de schuine buitenzijde met een enkele laag plaggen
vlakdekkend werd bekleed. Doordat deze plaggen met de graszijde naar buiten werden gelegd,
kon de grasmat zich snel herstellen en de dijk aan deze zijde zo extra stevigheid geven.
De plaatsing van een afdekkende laag graszoden is eveneens bekend uit noordelijk Westergo,
waar deze methode al vanaf de late ijzertijd voor dijkjes werd toegepast.
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Fig. 13: Doorsnede door een dijklichaam uit de 11e eeuw in het profiel van een terp ten zuiden van het
Friese Anjum. De dijk bestaat uit een pakket rommelig gestorte plaggen, aan de binnen- en buitenzijde met gestapelde plaggen verstevigd; tegen de buitenzijde is een extra laag plaggen aangebracht,
met een afdekkende laag van één zode dik. Foto © Rijksuniversiteit Groningen/Groninger Instituut
voor Archeologie.
We hebben geen aanwijzingen voor dijkjes die dateren uit de lange periode tussen het begin
van de jaartelling en de 11e eeuw. De vroegste dijken zijn 1 tot 1,2 m hoog, een hoogte die bij de
vroegste middeleeuwse dijkbouw lijkt te zijn gehandhaafd.34 Zeker in de zomermaanden moet de
geringe hoogte van 1 tot 1,2 m voldoende zijn geweest om zeewater buiten de deur te houden;
om ook in de winter de landerijen tegen overstromingen door de zee te kunnen beschermen, waren echter hogere dijken nodig. Deze lijken pas te zijn aangelegd vanaf de late 13e of 14e eeuw,
zoals dijkonderzoek in Noord-Holland aantoont.35 Veelal werd een oudere ‘zodendijk’ met een
hoogte van 1-1,5 m dan in enkele fasen met kleilagen uitgebouwd tot een uiteindelijke hoogte
van ca. 5-6 m.36 Net als in Noord-Nederland zijn voor de vroegste dijken in Noord-Holland kwelderzoden gebruikt, met een afdekkende zode als beschermende buitenlaag.37

Een boerderijplaats naast de wierde
Rond het dorp Warffum liggen diverse boerderijplaatsen op een opgehoogd erf. Hoewel er nog
nauwelijks archeologisch onderzoek naar dergelijke huisplaatsen is uitgevoerd, wordt in het boek
dat Teun Juk over de dorpen Warffum en Breede schreef van een opvallend vroege aanleg in de
8e eeuw uitgegaan – nog vóórdat de eerste dijken waren opgeworpen en boerderijen niet langer
de bescherming van de wierden nodig hadden.38 Eén van de ‘verhoogde boerderijplaatsen’ rond
Warffum ligt aan de Oosterstraat 10b, direct ten oosten van de dorpswierde. Langs de westrand
van dit omgrachte woonerf zijn handmatig twee putjes gegraven, elk met afmetingen van 2 bij
1 m (werkputten 3 en 4; fig. 14). Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wijze
34 Voor de (gereconstrueerde) hoogtes, zie Bazelmans et al. 1999, 54.
35 Bartels 2016.
36 Hoogtes afgeleid uit de profieltekeningen bij Bartels 2016; de ouderdom van de ‘zodendijken’ is niet bekend, aangezien 14C- of andere dateringen van deze dijken ontbreken.
37 De individuele zoden en afdekkende zodenlaag waren vooral goed zichtbaar op de locatie Oosterleek (Bartels 2016, 444-456).
38 Tuk 2006, 82.
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van ophoging en de datering van het woonerf. De ophogingslagen van de boerderijplaats bleken
uiterst compact te zijn als gevolg van sterke uitdroging, wat het graafwerk geen eenvoudige klus
maakte.
De boerderijplaats blijkt op een sterk zandige kwelder te liggen. De top van de kwelder bevindt
zich ter plekke van werkput 3 op 0,2 m -NAP, en ter plekke van werkput 4 op 0,5 m -NAP. Opvallend is dat dit niveau aanzienlijk lager ligt dan de top van de kwelder onder de dorpswierde (0,10,3 m +NAP) en de Oude Dijk (0,5-0,7 m +NAP): omdat sedimentatie rond de wierde ten tijde
van bewoning tot verdere ophoging van het maaiveld zal hebben geleid, is hier juist een hogere
kwelder te verwachten dan onder de wierde.
Fig. 14: Het graven van een werkput vlak naast de sloot die rond de
boerderijplaats loopt. Foto © Terpen- en Wierdenland /A. Venema.

Fig. 15:Werkput 3. Onderin is de gelaagde kwelder zichtbaar, daarboven de ophogingslagen van de boerderijplaats. Foto © Terpen- en
Wierdenland /A. Venema.
De kwelderafzettingen bestaan uit zand- en kleilaagjes die grijs van kleur zijn en nauwelijks humus bevatten. In de top van de kwelder is geen oud oppervlak herkend; er zijn evenmin aanwijzingen voor vertrapping of vergraving. Beide zijn wellicht aanwijzingen dat de top van de kwelder
onder de westrand van de huisplaats is vergraven en oorspronkelijk hoger heeft gelegen.
In het zuidprofiel van werkput 3 zijn twee ophogingsfasen en een ‘oude bouwvoor’ herkend, met
een gezamenlijke dikte van ca. 1,5 m. In dit deel van de verhoogde boerderijplaats bestaat de
onderste ophogingslaag uit een laag bruingrijze, sterk zandige klei. De laag bevat stukjes houtskool en verbrande klei, fosfaat, fragmenten baksteen en scherven van aardewerk uit de Nieuwe
tijd. Hierop ligt een tweede ophogingslaag, die licht bruingrijs van kleur, opnieuw sterk zandig
en zwak humeus is. In deze laag zijn kleine plagfragmenten ingesloten, waarbinnen de oorspronkelijke gelaagdheid vaak nog herkenbaar is. Opnieuw zijn houtskool, verbrande klei, fosfaat en
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aardewerk uit de Nieuwe tijd aangetroffen, nu in combinatie met een groter aantal fragmenten
baksteen. De ‘oude bouwvoor’ is bruingrijs van kleur en opnieuw zwak humeus. Deze laag bevat
dezelfde archeologische indicatoren, nu zonder fosfaat en net als de bovenste laag met een
enkel fragment baksteenpuin. De top van het profiel bestaat uit een recente, donkergrijsbruine
bouwvoor.
Het vondstmateriaal uit de verschillende lagen bestaat uit aardewerk, bouwmateriaal, en enkele
fragmenten van glas en tabakspijpen, en dateert vrij specifiek uit de 18e eeuw. Onder het aardewerk zijn roodbakkend en witbakkende vormen, faience, industrieel wit en majolica aanwezig.
Opvallend zijn twee randfragmenten van een zogenaamde Jydepot uit de 17e-18e eeuw, handgemaakt aardewerk uit het Deense Jutland. De drie ophogingsfasen vertegenwoordigen waarschijnlijk een relatief late uitbreiding van de boerderijplaats.
Fig. 16: Werkput 4, waarin
verschillende grijze ophogingslagen zijn te zien.
Foto © Terpen- en Wierdenland /A. Venema.

In het noordprofiel van werkput 4 (Fig. 16) , die ten zuiden van werkput 3 is gegraven, zijn inclusief bouwvoor vijf fasen te onderscheiden (totale dikte 1,6 m). Op de kwelderafzettingen ligt
een ongeveer 8 cm dikke, verrommelde kleilaag, die grijs van kleur, humusarm en sterk zandig
is. De laag bevat stukjes houtskool, verbrande klei en fosfaat. Gezien de beperkte dikte gaat het
mogelijk om een bewoningslaag. Hierop ligt een ophogingslaag die bestaat uit bruingrijze, sterk
zandige en zwak humeuze klei. De klei is stevig en bevat stukjes houtskool, verbrande klei en
onverbrand dierlijk bot, opnieuw in combinatie met fosfaat. Opvallend zijn de vele schelpresten,
zandbrokken en humusvlekken in deze laag. Hierop ligt een tweede ophogingslaag, die bestaat
uit licht bruingrijze, sterk zandige en zwak humeuze klei. De laag is opnieuw compact en bevat
stukjes houtskool, verbrande klei en schelpresten. In de oostelijke helft van het noordprofiel ligt
hierbovenop een uitwiggende laag bruingrijs, sterk zandige en zwak humeuze klei. In deze laag
komen stukjes houtskool en een enkel fragment baksteen voor. De ophogingslagen worden afgedekt door de recente bouwvoor, die opnieuw donkergrijsbruin van kleur is en baksteenpuin bevat.
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In de tweede ophogingslaag zijn twee scherven gevonden van kogelpotaardewerk dat met
steengruis is gemagerd. Eén scherf is een randfragment en vrij nauwkeurig te dateren in de
12e-13e eeuw. Uit de derde ophogingslaag komen vijf scherven van kogelpot, opnieuw gemagerd
met steengruis. Omdat randen ontbreken, zijn de scherven niet nauwkeuriger dan in 8e-14e eeuw
te dateren. De belangrijkste vondst komt van de stort, namelijk een fragment Pingsdorf-aardewerk uit de 10e-12e eeuw. Opvallend is dat hier, in tegenstelling tot werkput 3, geen vondstmateriaal uit de Nieuwe tijd is aangetroffen.
Terwijl de lagen in werkput 3 tot een post-middeleeuwse uitbreiding van de boerderijplaats behoren, zijn in werkput 4 oudere lagen aangesneden. Deze dateren de beginfase van de huisplaats
in de 12e eeuw, en mogelijk nog in de eeuw daarvoor, maar niet vroeger. Interessant is dat ook in
een recent onderzochte boerderijplaats bij Hallum de oudste scherf een fragment Pingsdorf-aardewerk was, wat het verplaatsen van de boerderijen van de terp/wierde naar het omliggende
kweldergebied zowel in Warffum als in Hallum in de decennia rond 1100 n.Chr. dateert, vermoedelijk na de eerste dijkbouw De ophogingslagen laten zien dat de dijk nog niet direct volledige
bescherming bood.

Conclusie - van wierde naar dorp
Ondanks dat de ‘dubbelwierde’ onder het huidige Warffum nog vrijwel intact is en daardoor lange
tijd weinig van zijn geschiedenis heeft blootgegeven, hebben losse vondsten, toevallige waarnemingen, boringen en enkele proefputjes deze leemte vooral de afgelopen jaren deels opgevuld.
Geïsoleerde boringen bleken misleidend te zijn wat betreft de diepte van de vroegste terplagen,
maar een uitgebreider booronderzoek gaf betrouwbaarder resultaten. Op basis van deze gegevens is het mogelijk een, vooralsnog hypothetische, reconstructie van het ontstaan en de ontwikkeling van de bewoning te maken.
De begindatering van bewoning moet nog steeds op losse vondsten uit Warffum en omgeving
worden gebaseerd en is voorlopig rond het begin van de jaartelling te plaatsen. De hoogtekaart
van de dubbelwierde, in combinatie met de uitkomsten van het booronderzoek, doen vermoeden dat de westelijke wierde het oudst is, met een huispodium van opgeworpen plaggen als
oudste kern. Vervolgens is de wierde met (humeuze) klei- en mestlagen verder opgehoogd. Ook
een tweede huispodium aan de oostzijde is met klei en mest opgehoogd. Beide wierden zijn
vervolgens vrijwel ‘gefuseerd’, waardoor de twee originele wierden alleen op een gedetailleerde
hoogtekaart nog als zodanig herkenbaar zijn.
De relatief hoge, westelijke wierde werd in de 9e eeuw als woonplaats verlaten en was daarna
vermoedelijk 100 tot 200 jaar als akkerland in gebruik. De boerderijen die ooit bovenop de wierde
stonden, zijn geleidelijk naar de rand van de wierde verplaatst. Een belangrijke omslag vormde
het moment dat de Oude Dijk werd aangelegd en een deel van de boerderijen, ergens in de 11e
of 12 eeuw, als verhoogde boerderijplaatsen rond het dorp werden voortgezet. De lage dijk kon
overstromingen in de wintermaanden niet voorkomen, wat verklaart dat deze boerderijen op
een huispodium met een uiteindelijke hoogte van ca. 1,5 m werden gebouwd. Vermoedelijk in de
11e eeuw werd de kerk centraal op de wierde gebouwd, waarna het huidige dorp geleidelijk vorm
kreeg rond de kerk – vermoedelijk met de uitleg van de huidige, blokvormige verkaveling van het
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dorpsgebied als resultaat.39
Vondsten uit de opgraving en de proefputjes rond Openluchtmuseum Het Hogeland tonen dat
ophoging van de jongere, oostelijke wierde langer doorging, tot in de 13e of 14e eeuw. Ook deze
wierde lijkt echter al in de 9e of 10e eeuw grotendeels zijn huidige omvang te hebben bereikt,
zoals blijkt uit de goed dateerbare scherven met een magering van schelpgruis die tijdens het
booronderzoek zijn gevonden. Dat ook de oostelijke wierde als akkerland in gebruik was, blijkt
indirect uit het onderzoek op de boerderijplaats direct ten oosten van deze wierde. Op basis van
het aardewerk uit het onderzoek daar is de laatste stap van opschuivende boerderijen, namelijk
de ‘sprong’ van de terpflank naar de omliggende kwelder, rond 1100 n.Chr. te dateren. De 11e
eeuw vormt daarmee een cruciaal moment in de geschiedenis van Warffum, met de bouw van de
kerk, de aanleg van de Oude Dijk en de inrichting van verhoogde boerderijplaatsen rond het dorp.
Dit is de periode dat de nog onbedijkte kwelder in een polder wordt getransformeerd.
Van de inrichting van het landschap rond Warffum in de periode ná de bedijking schetst Tuk in
zijn al genoemde boek een goed beeld, op basis van jongere kadastrale gegevens en huidige
toponiemen.40 Hij gaat voor de late middeleeuwen uit van een driedeling van het boerenland, in
bouwland (valgen), weideland (vennen) en hooiland (meeden). Uit de straatnamen Westervalge
en Oostervalge blijkt dat de valgen op de kwelderwal aan weerszijden van het dorp lagen. Ten
noorden en ten zuiden van de wal lagen de vennen, zoals blijkt uit enkele toponiemen ten zuiden
van Warffum (o.a. ‘Bijlvennen’ en ‘Doodsvenne’). Het verst weg bevonden zich de laag gelegen
meeden in delen van het landschap die ook nu nog voor veeteelt worden gebruikt. Terwijl de
vennen door sloten waren verkaveld, ontbraken sloten in de meeden veelal. Hier bleef het water
na overstromingen vooral in de winter lang staan en kon zware klei neerslaan.
Met het ontstaan van een dorp op de wierde werd de oudere geschiedenis van het dorp ‘overschreven’ en voor de toekomst verzegeld, in de vorm van archeologische resten in goed geconserveerde wierdelagen onder de huidige bebouwing.

39 Eenzelfde argumentatie volgt Groenendijk (in druk), die erop wijst dat alleen ten zuidoosten van het dorp
nog enkele oudere, onregelmatig-blokvormige percelen voorkomen. Voor de blokvormige verkaveling, zie
Tuk 2006, 91.
40 Tuk 2006, 78-81.
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Bijlage 3:

Lijst met Rijksmonumenten

Monumentnummer : 515346 - Bieuwketil
Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres

: rijksmonument
:
: Verkeersbrug
: Onderdendamsterweg 11 9989TG te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Monumentnummer : 515347 - Boykema’s til
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: rijksmonument
:
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Complexnummer
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: rijksmonument
:
: Verenigingsgebouw
: Kerkstraat 9 9989BJ te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Status
Complexnummer
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Monumentnummer

: rijksmonument
:
: Boerderij (M1)
: Westervalge 78 9989EE te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Status
Complexnummer
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Monumentnummer

: rijksmonument
:
: Veebrug
: Molenweg 2 9989TJ te Warffum, Eemsmond (Groningen)
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Complexnummer
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Monumentnummer

: rijksmonument
:
:
: Breede 1A 9989TA te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres

: rijksmonument
:
:
: Hoofdstraat 17A 9989AM te Warffum, Eemsmond (Groningen)

: 515344 - De Schakel

: 515331 - Groot Hoijsum

: 515355 - Nieuwe Til

: 38251

: 38252
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Monumentnummer : 38253
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Monumentnummer

: rijksmonument
:
:
: Hoofdstraat 19 9989AM te Warffum, Eemsmond (Groningen)
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Monumentnummer

: rijksmonument
:
:
: Hoofdstraat 21 9989AM te Warffum, Eemsmond (Groningen)
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Monumentnummer

: rijksmonument
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:
: Kerkstraat 1 9989BJ te Warffum, Eemsmond (Groningen)
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Monumentnummer

: rijksmonument
:
:
: Oosterstraat 25 9989AB te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Status
Complexnummer
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Hoofdadres
		
Monumentnummer

: rijksmonument
:
:
: Oosterstraat 35 9989AB te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Status
Complexnummer
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: rijksmonument
:
:
: Oosterstraat 22 9989AD te Warffum, Eemsmond (Groningen)
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Monumentnummer : 38260
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Monumentnummer

: rijksmonument
:
:
: Oosterstraat 34 9989AD te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Status
Complexnummer
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Monumentnummer

: rijksmonument
:
:
: Oostervalge 37 9989EK te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Status
Complexnummer
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: rijksmonument
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:
: Schoolstraat 8 9989AG te Warffum, Eemsmond (Groningen)
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: rijksmonument
:
: Kerk
: Torenweg 18 9989BE te Warffum, Eemsmond (Groningen)
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Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres
		
Monumentnummer

:
:
:
:

Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres
		
Monumentnummer

:
:
:
:

Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres

: rijksmonument
:
: Weeghuisje
: Oosterstraat 4 9989AD te Warffum, Eemsmond (Groningen)

: 515320
rijksmonument
515319 - Vriesenstein
Woonhuis
Westervalge 14 9989EB te Warffum, Eemsmond (Groningen)

: 515321
rijksmonument
515319 - Vriesenstein
Tuin
Westervalge 14 9989EB te Warffum, Eemsmond (Groningen)

: 515329

Monumentnummer : 515330
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Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres
		
Monumentnummer

: rijksmonument
:
: Pastorie (K)
: Hoofdstraat 27 9989AM te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres
		
Monumentnummer

: rijksmonument
:
: Atelierwoning
: Oosterstraat 58 9989AE te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres

: rijksmonument
:
: Woonhuis
: Stationsweg 15 9989BT te Warffum, Eemsmond (Groningen)

: 515343

: 515345
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Monumentnummer : 515356
Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres

: rijksmonument
:
: Woonhuis
: Helpman 11 9989ES te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Monumentnummer : 515359
Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres

: rijksmonument
:
: Schoolgebouw
: Oosterkerkpad 3 9989AH te Warffum, Eemsmond (Groningen)

Monumentnummer : 526219
Status
Complexnummer
Oorspr. Functie
Hoofdadres
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: rijksmonument
:
: Gymnastiekzaal
: Oostervalge 53 9989EL te Warffum, Eemsmond (Groningen)
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