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1 Het verhaal van Ulrum – Terpen- en Wierdenland

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 daadwerke-
lijk 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 Ulrum 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 Ulrum. Hier wordt een samenvatting gegeven van de resul-
taten 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 ver-
sterken 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. 

1 Inleiding
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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 Ulrum

1 Het natuurlijke landschap 

De kwelderwal waarop Ulrum ligt is rond 100 na Christus ontstaan doordat de Hunzemonding 
zich heeft verplaats naar het westen. Op deze west-oostelijk gelegen kwelderwal ontstaan ook 
Vierhuizen, Leens en Wehe-den-Hoorn. Door een inbraak van het Lauwerszeesysteem rond 800 
na Christus worden grote delen van het gebied overspoeld met zand en klei. Hierbij ontstaan 
nieuwe geulen waarvan een aansluit op de 
Hunze, het huidige Reitdiep. 

Door het in- en uitspoelen van de zee in de 
Hunzemonding werd veel grond geërodeerd 
ten zuiden en westen van Ulrum. Deze se-
dimenten kwamen ten noorden van Ulrum 
terecht en vormden hierdoor nog voor het jaar 
1000 de kwelderwal Midhuizen, Hornhuizen en 
Kleine Huisjes. De daaropvolgende kwelder-
wal in het noorden werd op dezelfde manier 
gevormd. 

Figuur 2: Paleogeografische kaart situatie 800 n. Chr.

2 Het verhaal van Ulrum
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De kwelderwallen in het landschap vormen de basis voor de verdere ontwikkeling. Omdat deze 
plekken hoger in het landschap lagen was dit een ideale locatie voor bewoning. Bewoners in het 
gebied vestigden zich dan ook op deze kwelderwallen. De kwelderwal van Ulrum werd rond 700 
na Christus bewoond. De wierden die hier vervolgens op ontstonden lagen iets hoger in het land.

2 De wierden in het dorpsgebied van Ulrum

Doordat de eerste bewoners hun woonplek ophoogden met plaggen, zoden, mest en afval wer-
den de wierden op de kwelderwal in de loop der tijd steeds hoger. Deels uit praktisch oogpunt. 
De huizen werden gebouwd met zoden en plaggen. Wanneer een huis aan vervanging toe was 
werd op dezelfde plaats, of iets ernaast, een nieuw huis van zoden gebouwd. De oude zoden 
bleven echter op de wierde waardoor deze hoger werd. Dit bevorderde tevens de veiligheid. Bij 
extreem hoogwater overstroomde de kwelderwal, maar bleven de hogere delen droog. In de loop 
der tijd zijn de twee wierden van Ulrum aan elkaar gegroeid. De knik in de Kerkstraat is nog goed 
zichtbaar en laat zien waar de overgang tussen beide wierden zit. 

 

Figuur 3: Geomorfologische kaart met kwelderwallen en wierden.

Ten noorden van de kwelderwal Ulrum-Leens ligt een tweede kleine, smalle kwelderwal binnen 
het dorpsgebied van Ulrum. Op deze kleinere kwelderwal zijn een aantal huiswierden ontstaan. 
Vermoedelijk zijn deze plekken bewoond kort nadat op de grotere kwelderwal bewoning plaats-
vond. Opvallend is dat deze huiswierden nooit zijn gegroeid en er nog altijd boerderijen op deze 
plekken staan.

De dubbele wierde van Ulrum heeft op het hoogste punt een dikte van meer dan 4 meter. In het 
archeologisch onderzoek zijn in totaal 21 boringen gezet. De boringen die in Ulrum zijn gedaan 
laten alle sporen zien die in een wierde bij booronderzoek te verwachten zijn. In de boringen wer-
den mest, aslagen, mortel en relatief schone ophogingslagen waargenomen. Er zijn echter enkele 
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opvallende waarnemingen gedaan met betrekking tot de verhouding tussen beide terpen. Uit de 
boringen valt op dat in de westelijke wierde duidelijke lagen zitten van overstromingen tussen 
de antropogene, door mensen beïnvloede, lagen in. Deze overstromingslagen ontbreken in de 
boringen in de oostelijke wierde. De westelijke wierde is dus een aantal keer overstroomd.

Op verzoek van bewoners is specifiek gekeken naar planten en voedselresten. Oftewel; wat at 
men vroeger op de wierden. In de boringen zijn onder andere vlas, gerst en tuinboon/paarden-
boon gevonden. De ouderdom hiervan wordt middels een c14 datering nog achterhaalt.

 

Figuur 4: Vondsten uit boringen.     Figuur 5: Tuinboon.                    Figuur 6: Verschroeide gerstekorrel.

Figuur 7 geeft een doorsnede weer gebaseerd op een aantal boringen. De lagen zijn grofweg 
verdeeld in een aantal groepen. In werkelijkheid zijn de lagen veel gevarieerder. Zie figuur 9 en 
10. In de doorsnede is te zien dat het mestpakket van de oostelijke wierde veel dikker is en hoger 
reikt. De kleiige ophogingslagen zijn relatief jong. Deze lagen zijn na 1000 na Christus gevormd. 
Dit duidt erop dat de oostelijke wierde lange tijd de hogere wierde is geweest. De westelijke 
wierde is pas rond de volle middeleeuwen, 1000 tot 1250 na Christus, gegroeid. Mogelijk heeft dit 

te maken met de bouw 
van de kerk en de daar 
omliggende buurt. 

Figuur 7: Doorsnede dub-
bele wierde Ulrum op basis 
van boringen.
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Op de oostelijke wierde hebben een aantal boerderijen gestaan. Uit ander terpen- en wierden-
onderzoek is gebleken dat de boerderijen in beginsel bestonden uit zoden en in de loop der tijd 
ontwikkelden tot de boerderijen zoals we deze nu kennen. In eerste instantie waren de, op de 
randen van de wierde gelegen, boerderijen niet groot. Het middengedeelte van de wierde was 
onbebouwd. Dit was de uitgelezen plek om het afval te deponeren zodat het midden van de wier-
de steeds hoger kwam te liggen. Deze grond was erg vruchtbaar en werd gebruikt ten behoeve 
van de landbouw. Ook dit kan verklaren waarom op een gegeven moment de westelijke wierde 
werd gebruikt om de kerk en huizen te bouwen. 

Figuur 8: Locaties en lijn 
boringen.

Veenresten uit de boringen duiden erop dat de Ulrumers de zuidelijk gelegen veengronden heb-
ben geëxploiteerd, het veen kan zijn gebruikt voor de bouw van woningen, maar ook als mest- of 
brandstof. Hout en houtskool wijst op contacten met de zandgronden, want de botanische ana-
lyses bevestigen dat het weidse landschap rond de wierden echt een kwelder was: hier stonden 
geen bomen. Verbrande zaden van wilde planten en fragmentjes verbrande mest laten zien dat 
ook mest een alternatief was voor hout als brandstof. Door de tijd heen, maar ook tegelijkertijd, 
gebruikte de mensen dus verschillende brandstoffen. Schelplagen en losse vondsten van mossel-
schelpen in de boringen bevestigen de relatie van de mens met de zee, die niet alleen overstro-
mingen, maar ook voedsel bracht.

Figuur 9: Verschillende 
mestlagen rond een diepte 
van 350 cm in boring 4.
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Figuur 10: Meerdere over-
spoelingslagen (duidelijk 
zichtbaar rond 186, 189, 
191, en 194-197 cm) tussen 
de humeuze mestachtige 
wierdelagen getuigen van 
periodieke overstromingen 
tijdens de gebruiksfase. 
Boring 17.

3 Dijken, polders en (water)wegen

Vanaf 1100 werden in het gebied rondom Ulrum dijken aangelegd. Deze bedijkingen vonden voor 
een groot deel plaats buiten het dorpsgebied van Ulrum. In het noorden lag de kwelderwal van 
Hornhuizen-Kloosterburen als bescherming. De Hunzemonding zelf slibde steeds verder dicht 
waardoor ook aan de westzijde het gevaar van overstromingen minimaal was. 

Aan de zuidzijde vormde de verbinding van de Hunze met de zee het enige gevaar. Hier werd 
daarom de ‘Suterdike’ of Zuurdijk aangelegd. Rond 1300 werden meer dorpen ten zuiden van 
Ulrum bedijkt. Uiteindelijk werd rondom het gebied de Marne de Ringdijk aangelegd.

De kwelders vormden een goed gebied om schapen en ander vee te laten grazen. Al voor de 
bedijking lagen vanaf de dorpen wegen naar het noorden om de weidegronden te bereiken. Deze 
schapenwegen bestaan nog steeds en vormen nu veelal de wegen naar de noordelijke dorpen. 
Een andere oude weg is de verbindingsweg tussen de wierden op de kwelderwal. In Ulrum zijn dit 
de Elensterweg en de Leensterweg. 

Figuur 11: Ruilverkave-
lingskaart uit 1954 met 
hierop duidelijk zichtbaar 
de noord-zuid gelegen 
schapenwegen.
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De trekvaart van Ulrum vormde lange tijd de verbinding met de stad Groningen. Via een netwerk 
van trekvaarten door de gehele provincie stonden vanaf de zeventiende eeuw veel plaatsen 
met elkaar in verbinding. Het jaagpad dat langs de vaart loopt was bedoeld voor het paard en 
de scheepsjagers die de schuiten voorttrokken. Later mocht tegen tolbetaling, iedereen van 
het jaagpad gebruik maken. In Ulrum werd de verbinding met het dorp gemaakt via de Ulrumer 
opvaart. Het eindpunt in Ulrum eindigde in het buurtje Snakkeburen. Later is de opvaart verlengd 
richting de Louten. 

Het Hunsingokanaal is ontstaan na de aanleg van een afwateringssluis in Zoutkamp. Na vele 
conflicten tussen het Houwerzijlvest en het Schouwerzijlvest werd rond 1850 besloten om deze 
sluis aan te leggen zodat de afwatering werd verbeterd. De verbinding liep via de Zoutkamper-
tocht naar het Ulrumer trekdiep. Later werden vele tochten verbreed zodat hieruit uiteindelijk 
het Hunsingokanaal zou ontstaan.

Figuur 12: Tekening van 
J. Bulthuis (1750-1801). 
Foto afkomstig uit: De 
Marne als eenheid (1971).

In 1897 kreeg Ulrum een paardentram verbinding met Winsum. Een rit met de paardentram duur-
de ongeveer vijf kwartier. Deze reed vijf keer per dag. De verbinding was van korte duur door de 
aanleg van een treinspoorverbinding in 1922. Deze spoorverbinding is echter korte tijd functio-
neel geweest. In 1938 werd de laatste rit gemaakt. In 1940 is de trein door hoge benzineprijzen 
nog een aantal keer ingezet. Vervolgens is in de oorlog het spoor opgebroken omdat de Duitsers 
de spoorstaven nodig hadden. Vervolgens vond al het vervoer plaats over de weg. In 1968 is hier-
voor ook de N361 weg van Lauwersoog naar Groningen aangelegd. Bij Ulrum volgt deze weg het 
tracé van de voormalige spoorlijn.

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

De grond in het kerspel Ulrum was in 1832 over zeventien boerderijen verdeeld. Een deel van 
deze gronden lag in het dorp, het andere deel rondom het dorp. In het noorden lagen de boer-
derijen op de huiswierden. Opvallend is het gebruik en de verdeling van de grond. In figuur 13 is 
goed te zien dat de wierde radiaal is verdeeld in zes ‘taartpunten’. De grond was dus in bezit van 
zes eigenaren die allen gronden op de wierde hadden, en op lagere delen.
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Dit is opmerkelijk, aangezien de wierde zelf rechthoekig is verdeeld. Aangenomen wordt dat 
deze grondverdeling al heeft plaats gevonden voor de huidige rechthoekige structuur van de 
wierde ontstond. Op de randen van de wierden hebben lange tijd boerderijen gestaan. De grond 
in het verlengde van de boerderijen was eigendom van deze boeren. 

 
Figuur 13: Verdeling van gronden onder boeren 
rond 1832. (Bron: HisGis).

De familie Asinga vormt een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Ulrum. De Asingaheerd 
wordt voor het eerst genoemd in 1426 in een lijst met schenkingen aan de Bisschop van Münster. 
In de loop der tijd is de heerd in meerdere keren van eigenaar gewisseld en heeft zich ontwikkeld 
tot borg. Van 1685 tot 1809 was de Asingaborg in bezit van de familie Van Inn- en Kniphuisen. Na 
zelfmoord van Ferdinand Folef In- en Kniphuisen werd de borg op afbraak verkocht.

Figuur 14: Gezicht op 
Ulrum vanaf het borgter-
rein. (tekening: J. Bulthuis 
(1750-1801). De afbeelding 
is afkomstig uit het boekje 
De Marne als éénheid, 
1971.

Uit de verkooplijst is af te lezen dat het borgterrein omvangrijk moet zijn geweest. De ontwik-
keling van de borg moet een grote invloed hebben gehad op het landschap. Het borgterrein lag 
destijds aan de rand van de wierde en werd compleet omzoomd met bomen. Op de tekening van 
figuur 14 is te zien dat de borg is georiënteerd op de kerk. Uit bronnen blijkt dat de voorouders 
van Abel Asinga de prebende, de inkomsten die geestelijken kregen voor hun werkzaamheden, 
betaalden. Dit verklaart waarom de verbinding met de kerk destijds nadrukkelijk is gezocht. In 
1988 is het huidige Asingapark aangelegd. Dit park is gebaseerd op de oude contouren van het 
borgterrein.
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Figuur 15: Borgterrein 
Asinga rond 1760

Kerk 
De van oorsprong Romaanse kerk van Ulrum is waarschijnlijk aan het einde van de twaalfde of 
begin van de dertiende eeuw gebouwd. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de wierde voor-
afgaand aan de bouw van de kerk is opgehoogd. Kort na de bouw is de kerk in oostelijke richting 
uitgebreid. Tussen 1629 en 1630 werd een grafkelder onder het koor aangelegd, werden de twee 
zijdeuren dichtgemetseld en kreeg de toren een nieuwe ingang naar buiten en een toegang naar 
de kerk. 

Bij de kerk hoorde een groot stuk land ten zuiden van het dorp gelegen (figuur 13). Dwars door 
dit ‘Domies Land’ liep een wandelpad van het dorp naar het buitengebied van Ulrum. Later is 
het pad deels verlegd richting een nieuwe boerderij aan het Wester Aikemapad. Het wandelpad 
bestaat tegenwoordig niet meer. 

Ulrum is op kerkelijk gebied bekend geworden doordat hier onder leiding van predikant Hendrik 
de Cock in 1834 de acte van afscheiding van de Nederlandse Hervormde kerk werd getekend. 
Met deze afscheiding werd de Gereformeerde kerk als zelfstandige kerk gesticht. Deze acte werd 
ondertekend door 137 personen in de kuiperij-herberg van weduwe Koster-Hulshoff. 

De wierde kent een rechthoekige structuur. Gelijktijdig met de bouw van de kerk is de buurt 
rondom de kerk ontstaan. Dit vormt ook het begin van de rechthoekige structuur van het dorp. 
Vanaf de kerk liep een weg richting de oostelijke landbouwwierde, de huidige Kerkstraat. Langs 
deze weg zijn vermoedelijk de eerste woningen gebouwd. Haaks op de Kerkstraat ligt de huidige 
Marktstraat. Deze straat behoort vermoedelijk tot een van oudste straten van Ulrum. Rond deze 
periode is ook de verbindingsweg tussen Ulrum, Leens en andere dorpen op de kwelderwal actief 
gebruikt. Dit kan niet met zekerheid worden gezegd aangezien er weinig bronnen zijn die dit 
bevestigen. Nadat in de zeventiende eeuw het Ulrummer Trekdiep is gegraven, vonden rondom 
deze belangrijke vervoersader diverse ontwikkelingen plaats. Aan het uiteinde van het Trekdiep, 
die later tot aan de Louten aan de westzijde werd gegraven, ontstond een haven waar rondom 
woningen zijn gebouwd. 
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Rond 1830 bereikte Ulrum een hoogtepunt op het gebied van handel en nijverheid. In figuur 16 
is te zien hoeveel ambachten er in Ulrum waren. Er zijn op dat moment nog een aantal landbou-
wers in het dorp actief. 
Veel van deze oude woningen bestaan nog steeds, of er is authentieke bebouwing voor her-
bouwd. 

Figuur 16: Huizen en 
ambachten in Ulrum om-
streeks 1832. Bron: Hisgis
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1 Ruimtelijke analyse

De ontwikkeling van de dubbele wierde in Ulrum heeft een aantal bijzondere punten naar voren 
gebracht. Hoewel de oude buurt en de kerk op de westelijke wierde tegenwoordig als centrum 
worden gezien is dit niet altijd het geval geweest. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de oos-
telijke wierde eerder bewoond en intensiever gebruikt werd dan de westelijke wierde. Destijds, 
tussen 700 en 1000, stond er een aantal boerderijen op de randen van deze wierden. Pas in de 
volle middeleeuwen werd de westelijke wierde in korte tijd flink opgehoogd. Daaropvolgend 
werd de kerk gebouwd. Het huidige stratenpatroon in de oude buurt van Ulrum is het gevolg van 
deze ontwikkelingen.
De buurt geeft het oude karakter van Ulrum goed weer. Kenmerkend is de soort bebouwing en 
de kleinschaligheid van woningen en tuinen. In het dorp staat nog een enkele boerderij die zijn 
oorsprong vindt in de eerste bewoning van de wierde.

In het open wierdenlandschap vormen de wierdendorpen tegenwoordig besloten kernen. In de 
gemeente De Marne is dit bijzonder doordat een aantal wierdedorpen elkaar opvolgen op de 
kwelderwal. Naast deze dorpskernen zijn de boerderijen op huiswierden bepalend. Een voorbeeld 
hiervan is de wierde Elens ten westen van Ulrum. Hier is het hoogteverschil duidelijk te zien. Ten 
noorden van het dorp Ulrum en de daarboven gelegen rij huiswierden ligt een groot open gebied 
met een aantal noord-zuid lopende wegen. Deze wegen hebben een grote landschappelijk 
historische waarde aangezien dit de oude schapenwegen zijn die voor de bedijking de kwelder in 
liepen. Zie de landschapstructuurkaart, bijlage 3. Ten zuiden van Ulrum is het landschap iets meer 
verdicht door de ligging van meerdere kleine wierden. 

De waterwegen in het dorp zijn historisch gezien erg belangrijk geweest. Veelal bevinden deze 
vaarten zich op locaties waar in het verleden een natuurlijke maar heeft gelegen. Logischerwijs 
werden deze verbindingen al snel gebruikt om goederen en personen te vervoeren.
Zoals in het landschapsonderzoek is te lezen was Ulrum ooit onderdeel van een netwerk van trek-
vaarten in de provincie Groningen. Ten zuidwesten is de Ulrumeropvaart nog goed te zien. Vanaf 
Domies Til staat langs het bestaande deel van de opvaart nog veel beplanting. Aan de zuidwest-
zijde van Ulrum is de westelijke wierde nog goed zichtbaar vanuit het landschap. Dit is de enige 
plek in Ulrum waar de verhoging ook van een afstand te zien is. 

Regieaanwijzingen Ulrum (bron: Structuurvisie de Marne, 2014): 
- Behoud van de verschillen tussen bebouwing en openbare ruimte op de wierde, invalswegen 

en achterliggende buurten. Ontwerpopgave vormt het behoud en hergebruik van de panden 
met voormalige voorzieningen in het dorp (zoals de winkelpanden). 

- Beter herkenbaar maken van waardevolle elementen zoals de trekvaart, haven en het voor-
malige borgterrein. Een specifieke ontwerpopgave is de versterking van de relatie tussen het 
voormalige borgterrein met de historische dorpskern op de wierde. 

- Beschermen van de openheid en het zicht op de wierde aan de zuid- en westkant van het 
dorp. Ontwerpopgave voor de oostelijke dorpsrand is het bedrijventerrein (in ontwikkeling) 

3 Ulrum anno nu
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zorgvuldig te relateren aan de structuurelementen van Ulrum en af te stemmen op de dorpse 
maat en schaal. 

- Dorp ruimtelijk niet verknopen met de provinciale weg N361. Herinrichting van de zone langs 
de N361 is een aparte ontwerpopgave.

Figuur 17: Huidige ruimte-
lijke structuur Ulrum (bron: 
Structuurvisie de Marne, 
2014).

2 Sociale analyse

Ulrum heeft zo’n 1300 inwoners verdeeld over 650 huishoudens. De laatste jaren loopt dit inwo-
nersaantal sterk terug ten gevolge van krimp in het gebied. Veel jongeren verhuizen naar de stad 
Groningen of naar andere, grotere, dorpen. Ouderen kunnen terecht in het verzorgingstehuis 
Asingahof, maar op termijn verhuizen zij veelal naar het bejaardenhuis in Leens.

In het dorp loopt het voorzieningsniveau terug. Onlangs is de plaatselijke supermarkt gesloten 
doordat er te weinig omzet was. Het beleid van gemeente de Marne is erop gericht om detail-
handel te concentreren in het nabijgelegen Leens. In Ulrum heeft dit geresulteerd in leegstaande 
panden langs de doorgaande weg. Meerdere winkels in het dorp zijn al verdwenen en er is achter-
stallig onderhoud aan woningen. Verloedering, de zogenaamde rotte kiezen, betekent achteruit-
gang van de aantrekkelijkheid van het dorp. 

De meeste bedrijvigheid komt in het centrum van Ulrum van mechanisatiebedrijf Bakker. Dit 
bedrijf heeft meerdere panden aan de westzijde van Ulrum. In het dorp zijn nog een aantal ho-
recaondernemers die vooral in het weekend zijn geopend. Een camping, manege en een bed en 
breakfast zijn overige voorzieningen op het gebied van recreatie en toerisme. 

Ondanks de krimp heeft Ulrum een rijk verenigingsleven. Veel inwoners zijn betrokken bij een 
vereniging of organisatie in het dorp. In het kader van het project 2034 heeft een groep bewoners 
een eigen dorpsorganisatie opgezet om de ontwikkeling van het dorp mede te bepalen. Hierin 
zijn de inwoners van Ulrum al lange tijd erg actief. In het project 2034 komen veel lokale initiatie-
ven samen. Het vormt een koepel waar meerdere kleinere projecten aan verbonden zijn. Petra 
de Braal is aangesteld als projectleider van het project 2034 om alle verschillende initiatieven te 
coördineren.
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Bestaande initiatieven

Project 2034
In het project 2034 zijn veel onderwerpen die zich richten op de ontwikkeling van Ulrum. Een 
aantal van deze projecten sluiten exact aan bij de doelstelling van het project Terpen- en Wier-
denland en kunnen daarom ook hierin worden uitgewerkt.
– Deel&Ulrum. In het project Deel&Ulrum worden bewoonde panden levensloopbestendig 

gemaakt zodat mensen langer in Ulrum kunnen wonen. Daarnaast wordt voor leegstaande 
panden gezocht naar een alternatieve invulling zodat deze panden behouden blijven.

– Werk&Ulrum. In het verlengde van Deel&Ulrum houdt deze werkgroep zich bezig met de 
panden in de oude kern van Ulrum. Aan de hand van verhalen van bewoners wordt de identi-
teit in beeld gebracht. Op basis hiervan worden tips en regelingen voor het opknappen van de 
panden in de oude kern opgesteld. Ook worden in dit gebied met bewoners de veranderruim-
te van panden en buurten verkend. 

– Spoorpark. Aan de noordzijde van Ulrum ligt het Spoorpark op het oude tracé van de spoor-
lijn. In dit park staat het oude stationsgebouw dat nu een nieuwe bestemming heeft als hore-
ca en activiteitencentrum. In het park stonden rijtjeswoningen die zijn gesloopt. Om het dorp 
te verbinden met het noordelijke landschap wordt het park opnieuw ingericht.

– (Kerk)historisch museum. In de consistorie naast de voormalig hervormde kerk bestaan plan-
nen om een klein historisch museum in te richten. Het museum richt zich op de afscheiding in 
1843.

– Fietsverbinding tussen Zoutkamp, Ulrum en Leens langs het Hunsingokanaal. Dit plan komt 
voort uit een gemeentelijk plan Waterloop om toerisme te bevorderen. De wens is om de 
voormalige jaagpaden langs de voormalige trekvaart weer toegankelijk te maken. Van het 
plan is echter nog niets gerealiseerd.

– Verwijzingen in het dorp. De wens bestaat om de (historische) kwaliteiten van Ulrum beter 
onder de aandacht te brengen. Onlangs zijn bij twee dorpsentree ’s al twee cortenstalen beel-
den onthuld. Schapen bij de Schapenweg en een trekschuit bij de Trekweg aan de zuidzijde. 
De overige entrees van het dorp krijgen nog een beeld.

– Doorgaande route, Noorderstraat. De werkgroep die zich hiermee bezighoudt wil de door-
gaande route tussen Vierhuizen en Leens opwaarderen. In het verleden is dit gedaan door het 
aanbrengen van plantenbakken om de straten op deze manier te vergroenen. Momenteel is 
deze werkgroep niet erg actief.

– Terrein Asingahof. Het verzorgingstehuis Asingahof staat op de oostelijke wierde. In 2013 is 
een deel van het verzorgingstehuis gesloopt waardoor er nu een stuk grond braak ligt. De 
werkgroep wil hier graag iets mee doen om dit in te vullen.

Historische kring de Marne
Een werkgroep van de historische kring is sinds 2008 bezig om alle bedrijven in de gemeente 
de Marne rond 1850 in kaart te brengen. In dit onderzoek wordt samengewerkt met deze groep 
mensen. Binnen het Terpen- en Wierdenonderzoek zijn alle beroepen uit 1832 op kaart weergege-
ven. 

Historisch voedsel
Een werkgroep van horecaondernemers uit Ulrum en omgeving is bezig om recepten aan te 
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bieden op basis van historische recepten en voedsel dat werd gegeten in de regio. Hierbij wordt 
gekeken naar oude aardappelsoorten, granen, het menu van de bewoners van de Asingaborg en 
borg Verhildersum te Leens. Vanuit deze werkgroep kwam de vraag aan Terpen- en Wierdenland 
om tijdens het onderzoek specifiek te letten op oude zaden en plantenresten die aantoonden wat 
de mensen vroeger verbouwden. 

Groenlab
Aan de noordzijde van Ulrum heeft het project Groenlab een aantal fruitboomgaarden en bessen-
struiken aangelegd om een braak gelegen terrein te verfraaien.

3 Beleid

Rijksbeleid
Ulrum telt verschillende bouwwerken die zijn aangewezen als rijksmonument. In het monumen-
tenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn twaalf rijksmonumenten uit Ulrum 
opgenomen. (Rijksmonumentenregister, RCE, 2017). In bijlage II staat de lijst met monumenten. 
Deze lijst kent een grote diversiteit met onder meer kerken en bijbehorende gebouwen als de 
consistorie, woonhuizen, een boerderij en een brug. Eveneens behoren het stationsgebouw met 
goederenbergplaats en de weegbrug met het bijbehorende weeghuisje tot de Rijksmonumenten.

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, RCE en de Monumentenwacht van de desbetreffende provincie. 

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 karak-
teristieken van de verschillende landschapstypen wil versterken. Hiermee worden de kenmer-
kende 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 wierdenlandschap van Ulrum, met zijn kenmerkende landschapselementen te versterken is 
een zevental thema’s uitgewerkt:
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– 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 ver-

dwenen 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 monumen-

tale 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. 

In figuur 18 is een landschapsstructuurkaart opgenomen. Hierop zijn (onder andere) de boven-
staande elementen weergegeven.
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Figuur 18: Landschapsstructuurkaart Ulrum.
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Gemeentelijk beleid
In Ulrum heeft het gemeentelijk beleid vorm gekregen door het bestemmingsplan Grote Kernen 
van de betreffende gemeente De Marne. Dit bestemmingsplan is van kracht in de vier grootste 
dorpen in de gemeente: Eenrum, Leens, Ulrum en Zoutkamp. Het ruimtelijk beleid van de dorpen 
is gebaseerd op de in 2000 vastgestelde Structuurvisie De Marne. In deze structuurvisie worden 
tal van verbeteringen in de ruimtelijke structuur en de bebouwingsstructuur van de dorpen voor-
gesteld. Ook is er veel aandacht voor de relatie met het landschap (Bestemmingsplan gemeente 
De Marne, grote kernen 2007). 

Alle Nederlandse gemeenten worden geconfronteerd met de wettelijke verplichting om het as-
pect 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 De Marne heeft door RAAP Archeologisch Adviesbureau 
een archeologische verwachtingskaart/beleidsadvieskaart laten maken. De uitsnede van deze 
kaart, toegespitst op Ulrum is op de volgende pagina in figuur 19 te zien. De legenda is daaronder 
weergegeven (RAAP Regio Noord-Groningen 2008). 
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Figuur 19: Uitsnede beleidsadvieskaart (RAAP) (legenda hieronder).
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4 Kernkwaliteiten ruimtelijk Ulrum

De ruimtelijke structuur van Ulrum heeft een aantal bijzondere kernkwaliteiten. Bij alle toekom-
stige ontwikkelingen moet erop gelet worden dat deze in ieder geval behouden blijven en waar 
mogelijk worden versterkt. 

De ligging van de opeenvolgende wierden op de kwelderwal 
is landschappelijk gezien van hoge waarde. De verdichte dor-
pen, boerenerven en het tussenliggende open landschap zijn 
hier beeldbepalend. De smalle kwelderwal met huiswierden 
ten noorden van Ulrum zijn eveneens beeldbepalend. Op de 
open akkerpercelen zorgen de kruinige percelen ervoor dat 
het hoogteverschil van de kwelderwal en bol liggende akkers 
goed is te zien.

Op de westelijke wierde is het rechthoekige stratenpatroon 
van de oude buurt een grote kwaliteit. Ook de doorgaande 
route, de Noorderstraat is een bepalend structuurelement in 
het dorp.

Kruinige percelen op kwelderwallen.
Opvallend is de knik tussen de twee wierden in de Kerkstraat. 
Bij mogelijk toekomstige aanpassingen in het straatprofiel moet er alles aan gedaan worden om 
deze knik te behouden. 

Aan de zuidwestzijde van Ulrum is de overgang van de wierde naar het landschap nog het best 
waar te nemen en te beleven. Het zicht op en van de wierde naar het open landschap is een 
kernkwaliteit van Ulrum.

De waterstructuur van Ulrum met opvaart, eindigend in de haven is een belangrijk element in het 
dorp. Aan de zuidzijde zorgt de opvaart voor een dorpsgrens met een toegang over deze water-
weg. De opvaart eindigt in de haven waardoor deze een belangrijk element met een bijzondere 
kwaliteit in het dorp is. Andere belangrijke elementen in het dorp zijn de voormalige hervormde 
kerk, café Neptunus, het voormalig stationsgebouw Expoor en de Singel.
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1 Samen met de dorpsbewoners

In Ulrum is gestart met een aantal overleggen met het project 2034, gemeente en andere lokale 
initiatieven. Tijdens deze overlegmomenten is gebleken wat er allemaal binnen het dorp speelt. 
Vervolgens is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in 
dit project. Hier konden mensen zich opgeven voor de werkgroep Terpen- en Wierdenland. Deze 
werkgroep is een aantal keer bijeen gekomen om samen met medewerkers van landschapsbe-
heer de kansen, knelpunten en wensen te inventariseren. 

In Ulrum heeft dit als gevolg gehad dat een aantal bestaande werkgroepen in Ulrum worden 
opgenomen het project Terpen- en Wierdenland. De onderwerpen die deze werkgroepen behar-
tigen kunnen op deze manier goed worden uitgewerkt. De resultaten van het landschaps-histo-
risch en archeologisch onderzoek zijn gedurende het proces gebruikt als uitgangspunt. 

Daarnaast zijn tijdens het onderzoek interviews gehouden met dorpsbewoners die de historie 
goed kennen en is een aantal middagen archeologisch onderzoek verricht waarbij boringen zijn 
gedaan. Bij deze boringen waren vaak een aantal bewoners aanwezig om te helpen en te luiste-
ren naar de verhalen van de archeoloog.

In overeenstemming met de doelstellingen van het project Terpen- en Wierdenland wordt een 
handreiking gedaan voor toekomstige ontwikkeling. Deze handreikingen worden mede door 
Deel&Ulrum en Werk&Ulrum opgesteld. Als basis dient de landschapsstructuurkaart, figuur 
19, de kernkwaliteiten van het dorp en het landschap. Hierin wordt duidelijk gemaakt waar de 
waarde van Ulrum ruimtelijk ligt. Daarnaast is het de wens van project 2034 om niet alleen de 
komende jaren maatrelen uit te voeren, maar om ook een ruimtelijke visie voor de lange termijn 
te ontwikkelen. Zo kan de kennis die de bewoners en deskundigen tijdens het project verzameld 
hebben later ook nog toegepast worden.

2 Waar is het dorp trots op

De inwoners van Ulrum zijn erg trots op hun dorp. Ze waarderen de historie van het dorp waar-
bij vooral wordt gelet op de kerkafscheiding in 1834. Rond dit thema is al meerdere keren een 
dorpsfeest gehouden waar het gehele dorp aan meewerkt. Je merkt dat inwoners trots zijn op 
hun dorp en om Ulrumer te zijn maar dat dit vooral te maken heeft met gevoelens over opgroeien 
en het leven in hun dorp met onder andere het bestaande verenigingsleven.

De ruimtelijke elementen an sich zoals de structuur van het dorp, de kerk, de oude straten, het 
Asingapark en het oude stationsgebouw zijn elementen waar bewoners trots op zijn. De staat 
waarin dit zich bevindt is echter een punt van aandacht. Hier zijn veel inwoners kritisch over. 

4 Naar een plan van aanpak



24 Het verhaal van Ulrum – Terpen- en Wierdenland

Zoals aangegeven is een grote groep inwoners betrokken bij diverse projecten in het project 
2034. De mensen zijn trots op wat ze hiermee bereiken, zoals het realiseren van speeltuin Lotus 
Park. De dorpsbewoners hebben een aantal wensen die nog niet eerder zijn genoemd zijn:

IJsbaan 
Het bestuur van de ijsbaan heeft aangegeven dat ze graag een aantal aanpassingen willen. De 
ijsbaan ligt aan de zuidzijde van de oostelijke wierde. Een deel van de wierde is afgegraven waar-
door de ijsbaan op deze plek is gerealiseerd. Het bestuur wil de ijsbaan graag draineren zodat er 
ook in de zomer gebruik van het terrein kan worden gemaakt. Nu is dit erg nat. Ook is aangege-
ven dat de beplanting van het Asingapark aan de oostzijde erg overhangt waardoor bij vorst de 
ijsbaan niet goed dichtvriest.

Mechanisatiebedrijf Bakker
Dit is een groot bedrijf ten behoeve van dienstverlening voor akkerbouwers. Aan de westzijde van 
Ulrum, in de buurt de Louten, heeft dit bedrijf veel loodsen en opslagruimten die het kleinschali-
ge beeld van bebouwing op de wierde verstoren. Bewoners willen dat dit bedrijf in de toekomst 
naar het bedrijventerrein aan de oostzijde van Ulrum verplaatst. Er wordt echter aangegeven dat, 
ondanks de grote van de voertuigen, het bedrijf wel voor leven in de kern van het dorp zorgt.

Noordzijde Ulrum
Aan de noordzijde wordt gewerkt aan het Spoorpark. De verbinding met het open landschap aan 
de noordzijde mist op dit moment. Door de gesloten beplanting kan het landschap niet worden 
ervaren vanuit het park.

De oude haven
Bij de kruising Noorderstraat, de Louten heeft in het verleden de haven gelegen. Deze is rond 
1950 gedempt. Vanuit het dorp bestaat de wens om deze haven weer uit te graven en de kruising 
voor het pand Neptunes te verbeteren. Hierbij moet worden opgemerkt dat de haven vermoede-
lijk is gedempt met vervuild materiaal. 

3 Knelpunten en kansen 

In Ulrum wordt vaak de vergelijking gemaakt met vroeger. Het verdwijnen van veel winkels en de 
staat van onderhoud van zowel woningen als de openbare ruimte wordt als knelpunt gezien. In 
onderstaande analyse staan de ruimtelijke elementen genoemd. 

De bevolkingskrimp is een van de grootste knelpunten in Ulrum waar veel thema’s mee samen-
hangen. Met name het projectteam Deel&Ulrum bedenkt maatregelen om ondanks de bevol-
kingskrimp het dorp leefbaar te houden op het gebied van voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit. 
In het project Terpen- en Wierdenland richten we ons vooral op het behoudt en verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit.
 



25 Het verhaal van Ulrum – Terpen- en Wierdenland

Behalve debovenstaande kansen en knelpunten op ruimtelijk gebied zijn er nog een aantal kan-
sen die aansluiten op het doel van het project Terpen- en Wierdenland.

Ruimtelijke toekomstvisie
In aansluiting op de resultaten in dit plan van aanpak kan samen met het project Werk&Ulrum 
een ruimtelijke toekomstvisie worden uitgewerkt. Dit wordt uitgebreider dan de handvaten voor 
toekomstige ontwikkeling die in dit plan van aanpak worden gegeven. 

Kerkhistorisch museum
Het verhaal van Ulrum, dat in dit onderzoek naar voren komt, kan goed worden verteld in het 
toekomstige museum. De huidige kleine tentoonstelling kan hier ook een plek krijgen.

Kansen
– Ruimtelijke structuur oostelijke wierde  

verbeteren en zichtbaar maken
– Terrein Asingahof verbeteren
– Asingapark opknappen
– verbinden van het Asingapark met de  

westelijke wierde
– Groenstructuur oude kern verbeteren
– Groenstructuur Noorderstraat verbeteren
– Realiseren recreatieve routes, aansluiten  

op bestaand netwerk
– Krimp, meer ruimte in dorp voor ontwikke-

ling  

Zwak
– Inrichting en toegankelijkheid Asingapark
– Ontbreken van groen in kern (Noorderstraat)
– Kruising Neptunus
– Structuur op de oostelijke wierde
– Buurt Louten (bedrijf Bakker)
– Verloederingen leegstaande panden
– Inrichting ijsbaan
– Dichte noordelijke rand van Ulrum
– Ontbreken van wandelpaden

Sterk
– Rechthoekige ruimtelijke structuur
– De oude kern  
– Stationsweg met bebouwing
– Singel met bebouwing, ruim opgezet
– Zichtbaarheid westelijke wierde
– Zuidwestelijke dorpsrand 
– Kerkstraat met knik als verbinding  

tussen twee wierden
– Lotuspark
– Veel bijzondere panden
– Omliggend landschap 

Knelpunten
– Vervallen van leegstaande panden
– Verrommeling van gebied Bakker
– Vandalisme Asingapark
– Herinrichting van de Noorderstraat na 2030.
– Door krimp kunnen bijzondere panden  

verdwijnen. 
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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 het beter 
zichtbaar en/of beleefbaar maken, anderzijds krijgt de ruimtelijke kwaliteit een impuls en worden 
wensen van bewoners gerealiseerd. 

De wierden
De belangrijkste kwaliteit van Ulrum is de aanwezigheid van de dubbele wierde. Opmerkelijk 
hierbij is dat uit het onderzoek naar voren komt dat Ulrum op de oostelijke wierde is ontstaan, 
maar dat deze tegenwoordig nauwelijks aandacht krijgt. Hier ligt een kans om zowel de ruim-
telijke structuur te verbeteren als het verhaal van deze wierde te vertellen. Ook de wensen van 
bewoners sluiten aan om iets met de oostelijke wierde te doen. Het braakliggende terrein van het 
Asingahof ligt eveneens op deze wierde. Dit terrein kan worden heringericht om beter te bena-
drukken dat de rand van de wierde hier heeft gelegen.

In samenhang met de oostelijke wierde komt het Asingapark in beeld. Het borgterrein ligt op dit 
moment verscholen in het dorp. Beplanting langs de randen zorgt ervoor dat het gebied afge-
sloten wordt van de omgeving. De toegankelijkheid van het park is slecht doordat de entrees 
verborgen liggen. Door zowel het zicht op de kerk, als de entree van het park aan de noordwest-
zijde te realiseren wordt het park beter zichtbaar en toegankelijk. De historische verbinding 
van de borg met de kerk kan worden hersteld. Een pad verbindt de westelijke met de oostelijke 
wierde. Met het aanleggen van deze nieuwe route worden de wierden met elkaar verbonden en 
de ijsbaan beter toegankelijk gemaakt. Dit biedt tevens kans om de beplanting te verwijderen 
zodat het hoogteverschil beter zichtbaar is en het zicht op de oostelijke wierde wordt verbeterd. 
Het ijsbaanbestuur heeft dit als wens aangegeven.
 
Het Asingapark zelf moet hersteld worden wil dit meer aantrekkingskracht krijgen. De oude 
structuur van het borgterrein is nog aanwezig, maar zal hersteld moeten worden. De huidige 
verbeelding van de borg wordt vervangen door een nieuw, nog te maken, ontwerp. Hierbij wordt 
gedacht aan onder andere invulling in de vorm van een theater dat door de verenigingen in Ulrum 
kan worden gebruikt.

De westelijke wierde met de oude buurt is een onderdeel van Ulrum dat sterk wordt gewaar-
deerd. Er bestaan al projecten om hier de bebouwing te verbeteren en levensloopbestendig te 
maken. Uit onderzoek komt naar voren dat de straten in het verleden een ander profiel hebben 
gekend en groener waren. Het straatprofiel was tussen 1850 en 1930 kleinschaliger en smaller. 
De wens van bewoners is om de oude buurt en de Noorderstraat te vergroenen. Door samen met 
bewoners te kijken welke plekken geschikt zijn om beplanting aan te brengen kan het groene 
straatbeeld worden hersteld.

5 Mogelijke maatregelen
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Beleefbaar landschap
Vanuit het landschap is de westelijke wierde alleen nog te zien vanuit de zuidwestelijke hoek. 
Vanuit dit punt kan een ommetje worden gerealiseerd dat langs een aantal kenmerkende plekken 
gaat. Het eerste deel gaat over de brug Domies Til. Vervolgens loop je een deel langs de trek-
vaart. Vervolgens heeft het pad door de landerijen naar Zoutkamp gelopen. Hier kan een pad de 
oude ligging door de akkers volgen, of een nieuwe ligging langs het Hunsinghokanaal.
Ook kan de wierde Elens, ten westen van Ulrum, vanaf het ommetje goed worden gezien als 
verhoging in het wierdenlandschap. 

Het huidige plan om een route te realiseren langs het Hunsingokanaal tussen Ulrum en Leens 
sluit aan op het doel om de beleving van het landschap te vergroten. De jaagpaden langs de trek-
vaarten worden met deze route hersteld waardoor het historische verhaal verteld kan worden.

Aan de noordzijde van Ulrum ligt, op de smalle kwelderwal, een aantal boerenerven op huis-
wierden. Deze erven zijn landschappelijk van belang aangezien ze als groene eilanden in een 
open landschap liggen. Door het opnemen van deze erven in een route kunnen ze beter onder 
de aandacht worden gebracht. Deze erven kunnen beter onder de aandacht worden gebracht 
door hier een route langs uit te zetten en de groene structuur waar mogelijk te herstellen. Om 
de verbinding met het open landschap te realiseren kan de dichte groene rand aan de noordzijde 
van Ulrum open worden gemaakt.

Het verhaal
Om het verleden op een aantal specifieke plekken toe te lichten en te vertellen kan een aantal 
elementen verbeterd en beter onder de aandacht worden gebracht. Het gaat hierbij om bijvoor-
beeld klein herstel van een grenspaal, een rolpaal, en informatie bij trekvaart en informatie voor 
het kerkhistorisch museum. Op deze manier worden op een aantal plekken in het dorp korte 
verhalen verteld over de historie die het verleden kleur geven. De verhalen komen voort uit het 
onderzoek en interviews met dorpsbewoners.

De kaart op de volgende pagina geeft een overzicht van de mogelijke maatregelen die in Ulrum 
kunnen worden genomen om het verhaal van de wierde te vertellen. Tevens staan er een aantal 
punten op die door prioritering zijn afgevallen. De prioritering is gemaakt op basis van het onder-
zoek en de aansluiting van de kernkwaliteiten van het dorp. Ook staan er een aantal onderwerpen 
in waaraan al veel door dorpsbewoners wordt gewerkt. Daardoor is het niet noodzakelijk om 
deze plannen in dit project mee te nemen.
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Figuur 20: Karakteristieke ruimtelijke elementen en uitvoeringsmaatregelen. 
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1 Oostelijke wierde

De Asingastraat en de Marktraat liggen op de oostelijke wierde. Helaas is het hoogste deel niet 
toegankelijk aangezien dit privéterrein is. Tevens is op een groot deel van de wierde verzorgings-
tehuis Asingahof gebouwd. Binnen dit terrein bevindt zich een jeu de boulesbaan voor de bewo-
ners. Aan de zuidzijde van de wierde ligt de ijsbaan. Zoals bij vele wierden is de ijsbaan ontstaan 
doordat een deel van de wierde is afgegraven. Aan de zuidoostzijde ligt het Asingapark. Door de 
beslotenheid van het Asingapark is dit gedeelte van de oostelijke wierde slecht toegankelijk en 
beleefbaar. 

De beleefbaarheid kan verbeterd worden door de historische zichtlijn van de borg naar de kerk 
te herstellen. Tevens kan er een nieuwe entree naar het park gerealiseerd worden ter hoogte van 
het restgroen. Een groot deel van dit restgroen belemmert het zicht vanaf de wierden op het 
Asingapark en kan verwijderd worden. De route naar deze entree komt dan over de oostelijke 
wierde te liggen. De hoogte van de wierde wordt benadrukt door het pad over de wierde te laten 
aflopen. Door het park vanaf de westelijke wierde toegankelijk te maken is er een betere verbin-
ding over de oostelijke wierde waardoor deze beter beleefbaar is. 

Figuur 21: Locaties maat-
regelen Oostelijke wierde.

Een deel van het verzorgingsterrein Asingahof is in 2013 gesloopt. 
Op het vrijgekomen terrein wordt aangeduid dat de ooste-
lijke wierde vroeger een landbouwwierde is geweest. Door 
op deze locatie een aantal moestuinen en akkertjes aan te 
leggen wordt deze link direct vorm gegeven.

Figuur 22: Terrein Asingahof op oostelijke wierde.
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2 Asingapark

Het Asingapark is aangelegd op basis van de oude contouren van het borgterrein. Het huidige 
park is rond 1985 ontworpen en aangelegd. Het is echter in verval geraakt. Door de beslotenheid 
en vandalisme is het park geen favoriete plek voor de Ulrummers. De structuur van het park is 
echter nog wel aanwezig.

In 2013 hebben studenten van Van Hall Larenstein in samenwerking met bewoners een aantal 
scenario’s ontwikkeld voor inrichting van het park. Twee van deze scenario’s vallen onder de doel-
stelling van het project Terpen- en Wierdenland. In de werkgroep van het Asingapark is besloten 
dat het historische karakter van het park als uitgangspunt moet dienen.

 

Figuur 23: Uitgangspunten 
herstel Asingapark.

– In het verlengde van het borgterrein wordt de entree naar het park hersteld. Het bestaande 
hek van het borgterrein krijgt op deze manier een prominente plaats en vormt een goede 
hoofdentree van het park. 

– De overige entrees laten bestaan, maar verbeteren.
– Overhangende beplanting rooien en de verharding waar nodig herstellen. Zo ontstaat een 

betere verbinding tussen het park en de wierden.
– De dichtgegroeide randbeplanting rooien zodat de rand opener wordt. Structuurbepalende 

bomen behouden. De borg is in de huidige staat weergeven in de vorm van een pergola, hoge 
taxushagen, keitjes en buxushagen. Deze elementen zijn erg vandalismegevoelig. Om de 
borg opnieuw te verbeelden wordt een nieuw ontwerp gemaakt. 
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Figuur 24: zicht op kerk vanaf het borgterrein. Figuur 25: vandalisme op het borgterrein.

3 De oude buurt

De karakteristieke straten van Ulrum, de Noorderstraat, de Marktstraat, de Kerkstraat, H. de 
Cockstraat en Snakkeburen bepalen de structuur van Ulrum. Vanaf 1600 ontwikkelde Ulrum zich 
tot een centrum van bedrijvigheid in de regio. Tegenwoordig herinneren het stratenpatroon, de 
historische panden en de kerk aan deze periode. Vanuit de bewoners is de vraag gekomen om 
met name de Noorderstraat te vergroenen. Het huidige stenige karakter van de straat doet kil 
aan. In het verleden hadden deze straten eveneens een stenig karakter maar op historisch beeld-
materiaal is te zien dat er voor veel woningen kleine voortuinen lagen. Ook stonden er enkele 
bomen in de straat. Hierdoor oogden de straten groener dan nu het geval is. Door middel van 
een folder (bijlage 4) worden eigenaren benaderd om mee te werken met het vergroenen van de 
straten. Hiermee kunnen hekwerken van gaas worden ingepast door de aanplant van hagen. Voor 
toekomstige ontwikkeling wordt in samenwerking met Werk&Ulrum een plan gemaakt voor het 
toekomstige profiel van de Noorderstraat. 

 

Figuur 26: Mogelijke 
 locaties vergroenen  straten 
oude buurt.
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4 Trekvaart

Om nieuwe recreatieve routes te ontwikkelen zijn nieuwe paden nodig. Een uitgelezen kans voor 
een pad ligt langs het Hunsingokanaal. Hier ligt een schouwpad dat niet toegankelijk is. Door dit 
pad toegankelijk te maken kan een groot deel van de oude trekvaart weer worden beleefd.
Het netwerk van trekvaarten is kenmerkend voor alle wierdedorpen. De trekvaarten zorgden 
lange tijd voor persoons- en goederenvervoer. De vaarten waren daardoor een belangrijke ver-
binding tussen de dorpen. Tegelijkertijd was het dé manier om de dorpen vanuit het landschap 
binnen te komen. Door het toegankelijk maken van het pas langs de trekvaart kan een nieuwe 
route worden gerealiseerd langs het Hunsingokanaal naar Leens en Zoutkamp. Dit nieuw aan te 
leggen pad sluit aan op bestaande wandel en fietsnetwerken. 

 
Figuur 27: toegankelijk 
maken van jaagpad langs 
Hunsingo kanaal.
 

5 Wandelpad Domies Til

Vanuit de zuidwestelijke hoek van Ulrum is de wierde nog goed te zien. Omdat de wierde vanuit 
deze richting goed te beleven is bestaat de wens om een route aan te leggen waar dit deel van de 
wierde in wordt opgenomen. Het oude pad van Ulrum naar Zoutkamp is hier uitermate geschikt 
voor. Echter een groot deel van dit pad is verdwenen. Alleen het eerste deel over de brug is nog 
toegankelijk.

Het wandelpad kan in de vorm van een boerenlandpad aan-
gelegd worden. Dit betekent dat er geen verharding wordt 
toegepast, maar dat een grasstrook langs de randen van 
percelen wordt aangegeven als pad. De route wordt zicht-
baar gemaakt middels van paaltjes. Het pad kan een lengte 
van in totaal 1 kilometer krijgen. Na deze kilometer sluit het 
pad aan op het Wester Aikemapad waardoor een ommetje 
gemaakt kan worden. Een ommetje biedt veel mogelijkhe-
den voor het vertellen van het verhaal op bijzondere plekken 
van Ulrum. 

Figuur 28: doodlopend pad over de brug Domies Til. 
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De westzijde van Ulrum met de wierde Elens, Domies Land en de kruinige percelen bieden hier-
voor goede aanknopingspunten.

Figuur 29: Toegankelijk 
maken boerenlandpad 
(in rood) op basis van het 
oude pad.

6 Verhalen in het dorp

In en rond Ulrum staan een aantal elementen die een bijzon-
der verhaal vertellen. Deze elementen bevinden zich echter 
in slechte staat van onderhoud. Wanneer deze kleine onder-
delen worden opgeknapt zijn het kleine parels die allen een 
bijzonder verhaal meebrengen. Bij elk punt kan dit verhaal 
verteld worden door middel van een app of een bord.

– grenspaal tussen Ulrum en Leens
– Informatiebord zuidwestelijke zijde wierde
– rolpaal langs de vaart
– Entree’s schapenwegen

Figuur 30: grenspaal tussen Ulrum en Leens.
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7 Prioritering

De onderstaande project-ideeën zijn niet opgenomen in de uit te voeren maatregelen in Ulrum. 
Enerzijds is gekozen voor andere maatregelen die beter aansluiten op de doelstelling van het pro-
ject en het verhaal van de wierde beter vertellen. Anderzijds vallen een aantal onderdelen binnen 
bestaande projecten die al worden uitgevoerd, los van het project Terpen- en Wierdenland.

Herstel Boerenerven
De boerenerven op huiswierden aan de noordelijke zijde van Ulrum kunnen worden hersteld. De 
aandacht richt zich op het herstellen van de oorspronkelijke groene structuur van de erven met 
singels, solitaire bomen, struweel en een boomgaard. Binnen het project Herstel Monumentale 
Boerenerven van Landschapsbeheer Groningen bestaat deze mogelijkheid voor eigenaren. Alle 
boerenerven die in aanmerking komen voor dit project worden daarom door Landschapsbeheer 
Groningen aangeschreven.

Kruising Neptunus en oude haven
Verlengen eindpunt van de Ulrumeropvaart. In de jaren ‘60 van de vorige eeuw lag het eindpunt 
verder naar het noorden, maar een stuk van de opvaart is toen gedempt. Het dorp was eeuwen-
lang het eindpunt van de snik oftewel trekschuit, uit de stad Groningen. (uit: Projectplan Terpen 
en Wierden)
– Plein voor Neptunus als eenheid vorm geven.
– Creëren van een ontmoetingsplein tussen Noorderstraat en Asingastraat (een geopperd 

idee). Hierdoor zou de scherpe helling van de oostelijke wierde weer goed zichtbaar worden 
(dat vraagt goede begeleiding in verband met het ontstane gat in het dorp). (uit: Projectplan 
Terpen en Wierden)

Dorpsentrees
In het Ulrum zijn recent twee kunstwerken bij dorpsentrees geplaatst. De kunstwerken zijn 
gemaakt van cortenstaal en beelden een typisch Ulrumer fenomeen uit. Er worden nog financiële 
middelen voor 3 kunstwerken gezocht zodat alle dorpsentree ’s een kunstwerk krijgen.

Ondersteuning bij Spoorpark
Langs de spoorstraat zijn rijtjeshuizen gesloopt waardoor een braakliggend terrein is ontstaan. 
Het spoorpark langs de N361  ligt aan de rand van de kwelerwal. Aan de noordzijde ligt de N361. 
Verder naar het noorden ligt een tweede kwelderwal waar een aantal huiswierden met boerderij-
en liggen.

De bewoners willen het spoorpark graag herinrichten. Hierbij willen ze zichtlijnen realiseren 
tussen de N361 en het dorp zodat Ulrum niet verborgen blijft achter beplanting. Mogelijk kan hier 
ook een koppeling komen met de opeenvolging van kwelderwallen en het zichtbaar maken van 
het landschap. 
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1 Asingapark

Het park was aan alle zijden erg besloten en dicht gegroeid. De rand aan de zuidzijde bestond 
uit eiken en beuken met veel onderbegroeiing. Aan de binnenzijde van het park groeiden veel 
takken over de gracht heen. Aan de westzijde was een deel van het park dichtgegroeid waardoor 
er een afscheiding was tussen het park en de ijsbaan. Ook de entree aan de noordwestzijde was 
erg dichtgegroeid waardoor het park een besloten karakter bezat. De overige toegangen naar 
het park liepen veelal via smalle paadjes. Het borgterrein is in het ontwerp uit 1985 gevisualiseerd 
met een pergola, taxushagen en een binnentuin van buxushagen. Met name de hoge dichte 
taxushagen zorgden voor een besloten gevoel op het borgterrein. Op deze locatie was sprake van 
veel vandalisme. In het park zelf staan veel bomen en boomgroepen. Een aantal van hiervan is 
monumentaal en bijzonder in aanzicht. Door de hoeveelheid bomen viel dit echter niet op. 

Een groot deel van het realiseren van wensen heeft te maken met het creëren van openheid in 
het park. Centrale plek op het terrein is het borgterrein. Voor dit terrein is een nieuwe invulling 
gemaakt door een kunstenaar uit het dorp. Door zowel het zicht op de kerk, als de entree van het 
park aan de noordwestzijde te realiseren is het park beter zichtbaar en is de toegankelijk verbe-
terd. De historische verbinding van de borg met de kerk is visueel hersteld door een zichtlijn te 
realiseren. Dit bood tevens kans om de beplanting te verwijderen zodat het hoogteverschil beter 
zichtbaar is. Daarnaast is het zicht op de oostelijke wierde verbeterd. De historische structuur 
van het park is bij het ontwerpen ten alle tijde de basis geweest. De contouren van het park en de 
monumentale bomen zijn grotendeels behouden gebleven.

Figuur 31: Oorspronkelijke 
situatie Asingapark. 
Bron: Aerophoto Eelde.

6 Uitgevoerde maatregelen
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Figuur 32: Ontwerp Asingapark.
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Entrees
Het Asingapark is via een vijftal entrees te betreden. Al deze entrees waren min of meer verstopt 
en nodigden niet uit om het park in te gaan. Om het park vanaf de openbare weg beter zichtbaar 
en uitnodigend voor betreding te maken, zijn vier entrees verbeterd. Dit is gebeurd door op tac-
tische plekken beplanting te verwijderen en dus de entrees ‘breder’ te maken, meer zichtbaar en 
meer uitnodigend. 

Figuur 33. Schets entree 
noordzijde.

Randen en zichtbaarheid
De zuidelijke rand van het Asingapark was dichtbegroeid. De watergang was niet zichtbaar vanaf 
het naastgelegen pad. De oever was begroeid met bosplantsoen waartussen boomvormers op-
kwamen. Vanaf het grasveld gezien was de watergang slecht waarneembaar doordat er groepen 
beplanting voor stonden en doordat veel opslag aanwezig was langs de waterkant. Hier is het 
bosplantsoen en de wildgroei van bomen tussen de eiken te gekap. De wortels zijn verwijderd 
waarna het talud geëgaliseerd en ingezaaid is met een kruidenmengsel. Aan de andere kant van 
het pad is een rij beuken weggehaald om meer ruimte te creëren. voor de eiken aan de buiten-
kant die dienen als randbeplanting. Samen met de rij eiken aan de parkkant van het pad vormen 
deze de laanstructuur.

Figuur 34: Schets van het 
open zicht op de waterpar-
tij vanaf zuidelijk pad.

De rand aan de westkant (grenst aan de ijsbaan) bestond uit een gevarieerde opbouw van bomen 
met daaronder bosplantsoen, solitaire bomen en boomgroepen. De beplanting vormde hier de 
westelijke wand van het park en tevens de groene barrière die het park van het oude dorpshart 
scheide. In het verleden was er vanaf het borgterrein zicht op de kerk. De torenspits was door 
groen vanaf het voormalig borgterrein aan het zicht onttrokken. Hier is het zicht vanaf het oude 
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borgterrein op de kerktoren terug gebracht. Er is op deze manier meer interactie ontstaan tussen 
het park en het dorp. Hiervoor is de gehele groene wand, met uitzondering van de knotwilgen en 
berken, gekapt. De stobben zijn verwijderd waarna het talud met graszaad is ingezaaid.

Figuur 35. Schets van het 
zicht op de kerk.

Boomgaard
In de zuidoostelijke hoek van het park bevonden zich in vier vakken beuken, haagbeuken en 
beukenhaag. Sommige beuken waren slecht. In het verleden is een aantal bomen vervangen 
door haagbeuk. Ook was in de loop der tijd verschil in grootte en leeftijd ontstaan. Dit gaf een 
onsamenhangend beeld. Doordat beuken een dicht bladerdak vormen is oeverbegroeiing niet of 
nauwelijks mogelijk. Het gras op deze plek was bijna geheel verdwenen. Tussen de bomen ston-
den beukenhagen die een vierkant vormden. Diagonale paden zorgden ervoor dat het vierkant 
in vakken werd opgedeeld. Het geheel van bomen is verwijderd, met uitzondering van de hagen. 
Deze blijven een onderlinge afscheiding vormen. In plaats van de beuken zijn fruitbomen aange-
plant die nu een boomgaard vormen.

Overige beplanting
Op verschillende plekken in het park waren dichte boomgroepen aanwezig. Sommige van deze 
groepen zijn volledig verwijderd, gedund of opgesnoeid. Dor het verkleinen van het aantal 
boomgroepen is ruimte, structuur en zicht gecreërd. Sommige bomen zijn uit rijen gekapt door 
ruimtegebrek.

Borgterrein
Het borgterrein in het Asingapark vormt het centrale gedeelte in het park. De borg en haar 
bewoners hebben veel betekend voor het dorp Ulrum en is ruim 200 jaar na afbraak van de borg 
nog steeds belangrijk. Bij de planvorming van het herstel van het Asingapark kwam uitvoerig de 
verbeelding van de borg ter sprake. Voor de herstelwerkzaamheden die plaats hebben gevonden 
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in het kader van Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling, was het borgterrein zeer 
vandalisme gevoelig. 
Om het park en het borgterrein een kwalitatieve impuls te geven is er een nieuwe verbeelding 
van de borg in het park aangebracht. Een lokale kunstenaar (Margriet Barends) is de opdracht 
gegeven om hier invulling aan te geven. De ‘nieuwe borg’ heeft de naam ‘verloren bezit’ gekre-
gen. Het refereert aan alle losse en verspreidde onderdelen die verkocht worden nadat de borg 
werd afgebroken. 

Allereerst zijn door een lokaal loonbedrijf voorbereidende werkzaamheden gedaan, zoals het 
demonteren van het bestaande prieel, verwijderen van de verharding, etc.

Het terrein is in vier gelijke delen verdeeld. Middendoor is een pad van vijf meter breed gere-
aliseerd. Daardoor blijft de zichtlijn van de borg naar de kerk intact. Op de plek waar ooit de 
muren stonden, is een schanskorf van een meter hoog geplaatst. Zo worden de contouren van de 
borg goed in beeld gebracht en door de geringe hoogte behoudt het terrein een open karakter. 
Elementen van de keuken en de ‘mooie kamer’ van de oude borg zijn weer zichtbaar gemaakt in 
de vorm van cortenstalen kunstwerken die een keukenhaard (barbecue), poort naar de ‘mooie 
kamer’ en een spiegel verbeelden. Daarnaast zijn tafels en banken en een prieel geplaatst, dat is 
gebouwd met het hout van de oude pergola. In de plannen van de kunstenaar komen ook aanvul-
lende objecten zoals een skatebaan en een Chinese tent aan de orde. Deze objecten vallen niet 
binnen het project Terpen- en Wierdenland.

Figuur 36. Ontwerp van de 
kunstenaar. Bron: Margriet 
Barends, Bijdekunste-
naars.
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Figuur 37. Plaatsen van 
cortenstalen randen op het 
borgterrein. Bron: Margriet 
Barends.

Figuur 38. Kunstwerken 
borgterrein. Bron: Ronny 
Benjamins Fotografie

Figuur 39. Historische 
hoofdentree Asingapark. 
Bron: Ronny Benjamins 
Fotografie

2 Hertenkamp - dierenweide

Het hertenkamp in Ulrum ligt aan de westkant van het dorp Ulrum op de hoek van de Brugweg 
en de H. de Cockstraat. Het terrein bestond voor de herinrichting die in het kader van het project 
Terpen- en Wierdenland heeft plaatsgevonden uit een grasveld omsloten door aan de wegkant 
een hoog hekwerk met prikkeldraad van twee meter. Aan de noord- en westzijde grenst het ter-
rein aan twee erven. Hier is naast het hoge hekwerk een hoge en dichte coniferenhaag aanwezig. 
Op het terrein staan twee dierenverblijven en is een drinkpoel aanwezig. Het hertenkamp is na 
de werkzaamheden veranderd in een ‘dierenweide’, er zal een grotere diversiteit aan dieren te 
vinden zijn in de toekomst. 
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Figuur 40. Oorspronkelijke 
inrichting hertenkamp. 
Bron: Aerophoto Eelde.

Het hertenkamp had een erg besloten karakter door de vele hoge groenstructuren. Daarnaast 
nodigde het hoge hekwerk met prikkeldraad het publiek niet uit voor een bezoek aan het her-
tenkamp. Ook was er weinig ruimte om de dieren te voeren of ergens te zitten. De drinkpoel was 
aan de noordkant te steil, hierdoor vielen sommige dieren in het water. Om dit te voorkomen 
had men een afrastering geplaatst. Om een uitnodigend en open dierenweide te realiseren is 
een aantal maatregelen uitgevoerd. Ten eerste is een aantal bomen gekapt, de coniferenhaag 
is verwijderd en hebben de overige bomen een snoeibeurt gekregen. Daarnaast is het hoge 
hekwerk verwijderd, net als het kleine schuurtje. Ook is het talud van de drinkpoel verflauwd om 
dieren de mogelijkheid te geven van alle kanten bij de poel te komen. De verharding rondom het 
dierenverblijf is opnieuw bestraat en het gehele terrein van de dierenweide is geherprofileerd en 
geëgaliseerd. 

Figuur 41. Tekening met 
maatregelen dierenweide.

Het hoge hekwerk met prikkeldraad heeft plaatsgemaakt voor een houten hekwerk. Deze 
bestaat uit houten staanderd met drie planken. Voor een goede toegang van de dierenweide is 
een aantal looppoorten en grote landhekken geplaatst. Om de dieren binnen de weide te houden 
is aan de binnenkant van het hekwerk gaas bevestigd. Waar de coniferenhaag heeft gestaan 
bevindt zich nu een afrastering. Hier is een meidoornhaag langs geplant. Het boerenerf aan de 
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achterzijde van de dierenweide heeft na de verwijdering van de coniferenhaag minder privacy 
gekregen. Daarom zijn op het erf een aantal extra fruitbomen geplant als uitbreiding op de hui-
dige boomgaard. Deze breken het zicht vanaf de weg en zorgen voor ‘doorkijkjes’. Ook heeft een 
aantal bomen op het boerenerf een onderhoudssnoeibeurt gekregen. Aan weerszijden van de 
zuidwestelijke oprit zijn twee lindes herplant.

Figuur 42.Oude situatie 
met hoog hekwerk.

Figuur 43. Nieuwe situatie 
met houten hekwerk.

Omdat er altijd weinig ruimte was bij het hertenkamp om de dieren bijvoorbeeld te voeren, is 
er in de zuidoostelijke hoek van de nieuwe dierenweide een hoek bestraat en is zo een pleintje 
gecreërd. Hier zijn vervolgens bankjes op geplaatst. Hier is ook is er een loophekje aanwezig.

3 Groene straten in Ulrum

In het voorjaar en najaar van 2017 hebben een aantal inwoners de voorzijde van hun pand op-
nieuw ‘vergroend’ door de aanleg van geveltuintjes. Het plantmateriaal is geleverd door het pro-
ject Terpen- en Wierdenland. Tijdens een plantdag kon de bewoner het plantmateriaal ophalen en 
zelf planten aan de hand van een ontwerp, geleverd door het project. Soorten die onder andere 
geplant zijn: Japanse kornoelje, hortensia, maagdenpalm, vrouwenmantel, salie, etc. Uiteindelijk 
zijn er 17 geveltuintjes aangelegd in het project.

Figuur 44. Men kon tijdens de plantdagen zelf  Figuur 45. Eén van de aangelegde geveltuintjes
het materiaal ophalen. in Ulrum.
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Bijlagen
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Bijlage 1:  Resultaten landschaps-historisch onderzoek
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Ulrum is een wierdedorp in het noorden van Groningen met zo’n 1500 inwoners en maakt 
tegenwoordig deel uit van gemeente de Marne. De naam van deze streek gaat in ieder geval 
terug tot het jaar 970, toen er in een oorkonde werd gesproken van bezittingen in ‘Merime’. Op 
kerkelijk gebied maakte de Marne als dekenaat of proostdij deel uit van het bisdom van Munster. 
De proosdij Leens omvatte elf kerspelen (kerkelijke gemeente), waarvan Ulrum er een was. In 
vergelijking tot de kerspelen in andere regio’s zijn de kerspelen in de Marne relatief klein qua op-
pervlakte (gemiddeld nog geen 530 ha). Dit komt doordat bijna elk buurschap een eigen parochie 
heeft gevormd. Gezien de hoge kosten die bij een kerkstichting kwamen kijken was dit alleen 
mogelijk in een vrij dicht bevolkte en vooral welvarende regio. Ulrum komt in de boeken als eerst 
voor rond het jaar 1000 als Vulviringhem of Ulviringhem en in de 12de eeuw als Wulveringhem of 
Wulfringhem. In 1368 is er sprake van Ulrum. De naam betekent huis of heem van Wulfar of Ulger 
(persoonsnaam).

Het landschap rondom Ulrum wordt gekenmerkt door overwegend blokvormige percelen die 
voor het grootste deel in gebruikt zijn als akkerland. De hogere terreinen tekenen zich af in de 
vorm van kwelderwallen met daarop de wierden. Tussen de verschillende kwelderwallen liggen 
de lagere kwelderbekkens die door de eeuwen heen zijn opgevuld met zware klei en daardoor 
vooral geschikt zijn als weiland. Vroeger werd hier vermoedelijk ook hooi gewonnen. Haaks op de 
kwelderwallen lopen de afwateringssloten en de schapenwegen richting de voormalige kustlijn, 
die door de aanwas van jongere kweldergronden en de inpoldering daarvan steeds verder naar 
het noorden kwam te liggen. 

Karakteristiek aan Ulrum is dat het dorp is ontstaan op twee verschillende wierden. Op de 
westelijke wierde werd aan het begin van de 13de eeuw een kerk gebouwd, terwijl de oostelijke 

Wierdenlandschap van Ulrum
Jeroen Wiersma
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wierde eeuwenlang het decor vormde voor de Asingaborg, die tot het begin van de 19de eeuw in 
de luwte van deze hoogte was gelegen. In de 19de eeuw en aan het begin van de 20ste eeuw was 
Ulrum een welvarend dorp met veel middenstanders en kleine bedrijfjes. 

De ontwikkeling die het dorp en landschap rondom Ulrum in de afgelopen honderden jaren heeft 
doorgemaakt worden aan de hand van vier thema’s behandeld:
1. Het natuurlijke landschap. 
2. De terpen in het dorpsgebied van Ulrum.
3. Dijken, polders en (water)wegen
4. Wonen en werken in de Nieuwe Tijd (1500-heden) 
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Het ontstaan van het natuurlijke landschap

Voordat de eerste mensen naar de kwelderwal van Ulrum trokken om daar het natuurlijke kwel-
derlandschap met primitieve middelen greppel voor greppel in cultuur te brengen, was het vooral 
de zee die vormgaf aan het gebied. Als we nog verder terug in de tijd gaan zien we een voor het 
grootste gedeelte van het jaar bevroren zandlandschap dat zich nog het best laat vergelijken 
met de Siberische of Canadese toendra. We hebben het dan over zo’n tien tot twaalf duizend jaar 
geleden. In die periode laten we het verhaal van Ulrum beginnen.

Een verdrinkend landschap
Twaalfduizend jaar geleden kwam de laatste ijstijd (het Weichselien) tot zijn einde en begon het 
klimaat langzaam op te warmen. De vette en soms vrij zavelige klei die we in en nabij Ulrum in de 
bodem aantreffen was er toen nog niet. Daar waar nu Ulrum ligt, lag lang geleden een pleisto-
ceen dal dat op een diepte van 35 meter ten opzichte van het huidige maaiveld terug kan worden 

gevonden. De omgeving 
rondom het huidige 
Zoutkamp lag een stuk 
hoger. Hier werd het 
pleistocene landschap 
enkele duizenden jaren 
later begraven onder een 
laag van wadzand en klei 
van zes tot veertien me-
ter. Daarover later meer.
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Hoogteverschillen in het landschap nog voordat de zee hier een rol van betekenis speelde. Het 
landschap was opgebouwd uit dekzand en keileem. De beekdalen raakten later opgevuld met 
een dik pakket wadzand en klei.

Dikte van het afgezette pakket wadzand en klei ter hoogte van Ulrum. 
De gegevens zijn afkomstig uit het DINO-loket.

Rond 9700 voor Christus lag de zeespiegel nog zo’n 40 tot 50 meter onder het 
huidige niveau, op een afstand van zo’n 450 kilometer ten noorden van Ulrum. 
Door het stijgen van de temperatuur smolten de gletsjers in Noord-Europa, waar-
bij enorme hoeveelheden water vrijkwamen. Dit water zocht zich een weg langs 
de laagste delen van het landschap. Langzaam begon de zeespiegel te stijgen, 
en daarmee ook het grondwaterpeil. Uiteindelijk bereikte het water het dal van 
Ulrum. De zee bracht grote hoeveelheden zand en klei met zich mee vanuit het 
inmiddels ondergelopen Noordzeebekken. 

Daar waar de zee het land met rust liet kon een vegetatie tot ontwikkeling komen, 
die op sommige plekken nog diep in de ondergrond terug is te vinden als veen. Ter 
hoogte van Ulrum is in diepteboringen geen veen aangetroffen, maar even naar 
het zuiden, ter hoogte van Zoutkamp is op een diepte van zo’n veertien meter 
nog wel veen aanwezig in de ondergrond. Dit zogenaamde basisveen is het over-
blijfsel van een vegetatie die vermoedelijk aan het einde van de ijstijd tot ontwik-
keling kwam. Basisveen is vaak opgebouwd uit een laag broekveen, bestaande uit 
resten van elzen of berken, met daarbovenop een laag zeggenveen. De bovenste 
laag basisveen bestaat meestal uit restanten van een rietvegetatie. Automatisch 
doemt dan een beeld op van een verdrinkend broekbosmoeras, waar vervolgens 
door zeer gestage toenemende vernatting een vegetatie van zegge en later riet is 
gaan domineren, nog voordat ook hier de zee er een dikke conserverende deksel 
van zand en klei overheen legde.

Rond 5500 voor Christus was het pleistocene dal ter hoogte van Ulrum al volgelopen met zeewa-
ter. Het veenpakket dat zich op de flanken van dit dal ter hoogte van het huidige Zoutkamp en 
Vierhuizen had ontwikkeld werd omstreeks 2500 voor Christus opgeruimd of raakte overspoeld 
met zand en klei. Het dalsysteem vulde zich in de periode daarna steeds verder op. Tussen 2700 
en 1500 voor Christus lijkt de geul ter hoogte van Ulrum zich enigszins naar het oosten verlegd 
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te hebben, meer richting het latere Hunzedal. De snelheid 
waarmee de zeespiegel in de eerste duizenden jaren van het 
Holoceen was gestegen nam steeds verder af, maar doordat 
de bodem daalde was er nog altijd sprake van een relatieve 
zeespiegelstijging.

Elzenbroekbos. Foto: Mans Schepers.

De Kwelderwallen
De palaeogeografische kaart van 500 voor Christus laat zien dat een groot deel van het 
Noord-Nederlandse kustgebied werd gevormd door een getijdenlandschap waarbij de verschil-
lende zandplaten van elkaar werden gescheiden door geulen die tot ver landinwaarts reikten. 
Deze geulen stonden in directe verbinding met de verschillende zoetwaterveenstroompjes die 
dwars door het met veen bedekte achterland voerden. Tussen dit veenlandschap en het inter-
getijdengebied was sprake van een open kwelderlandschap. Van de Lauwerszee en het Reitdiep 
was toen nog geen sprake. De overgangszone tussen de kwelders en het wad net ten zuiden van 
Ulrum bestond uit een kwelderwal langs de lijn Garnwerd-Ezinge-Zoutkamp-Panser ( bij Vierhui-
zen) die op een aantal punten werd doorbroken door geulen. De eerste mensen verschenen rond 
500 voor Christus op deze kwelderwal. Kennelijk was het gebied al hoog genoeg opgeslibd voor 
bewoning.

Kwelderwallen konden ontstaan op die plekken waar sprake was van een geringe overstro-
mingsfrequentie en golfslag. Hier kwam op den duur een vegetatie van voornamelijk zeekraal 
tot ontwikkeling. Deze planten zorgden ervoor dat tijdens de overgang van vloed naar eb meer 
deeltjes achterbleven, waardoor het proces van aanslibbing werd versneld. Er vormde zich een 

kwelder die laag voor laag groeide en op den 
duur alleen nog tijdens extreem hoog water 
overstroomde. Telkens als dat gebeurde, wer-
den er zandige deeltjes afkomstig van geëro-
deerde wadplaten en kwelders langs de rand 
van het niet aangetaste deel van de kwelder 
en langs de geulen afgezet. Hier vormden zich 
de zavelige kwelderwallen en oeverwallen. De 
zwaardere kleideeltjes kwamen daarachter 
tot bezinking. Het proces van kweldervorming 
heeft zich langs de kust een aantal keren 
herhaald, waardoor er in de Marne een serie 
oost-west gerichte zavelige kwelderwallen 
werden gevormd met daartussenin bekkens 
waarin zware klei werd afgezet.

Rond 100 na Christus had de Hunzemonding zich een stuk naar het noorden verplaatst. Op 
basis van geologische reconstructies zien we ten noorden van de kwelderwal Garnwerd –Ezin-
ge -Zoutkamp-Vierhuizen een oost-west gerichte brede kwelderwal verschijnen langs de lijn 
Vierhuizen-Urlum-Leens-Wehe-Den Hoorn. De datering van deze kwelderwal is niet geheel 
onomstreden, aangezien de oudste bewoningssporen die op deze kwelderwal zijn gevonden pas 
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uit de negende eeuw dateren. Tegenwoordig 
kan deze welving beschouwd worden als de 
centrale as van de Marne.

Omstreeks 800 na Christus veranderde er veel 
in het gebied door de inbraak van het Lau-
werszeesysteem. Grote delen van de kwelders 
achter Zoutkamp en Vierhuizen raakten over-
spoeld met klei en zand. In de eeuwen daarna 
breidde de Lauwerszee zich verder uit, waarbij 
een deel van het oude kwelderland door 
nieuwe geulen in stukken werd gesneden. Een 
van deze geulen vond in de 11de of 12de eeuw 
aansluiting op de Hunze. Voortaan verdween 
het overtollige water uit de hoger gelegen 
veengebieden via het nieuw gevormde Reit-
diep in de Lauwerszee. Omgekeerd betekende 
dit dat het zeewater tijdens storm en springtij 
nu vanuit het westen tot diep in het achter-
land haar sporen kon achterlaten. De randen 
van het veengebied werden inmiddels door 
mensenhanden bewerkt. Kolonisten groeven 
hier ontwateringsgreppels in het veen waar-
door de bodem in korte tijd flink kon dalen. De 
zee kreeg daardoor extra ruimte en kon over 
een grote vlakte klei afzetten. De afwatering 
via de Hunze richting het noorden verloor aan 
belang en de rivier raakte in de eeuwen daarna 
volledig dichtgeslibd. 

De inbraak van het Lauwerszeesysteem zorgde voor erosie van kwelderland ten westen en 
zuiden van Ulrum. De jongere kwelderwallen ten noorden van Urlum werden gevormd uit het 
materiaal dat hierbij vrij kwam. Waarschijnlijk nog vóór het jaar 1000 werd de kwelderwal Midhui-
zen-Hornhuizen-Kleine Huisjes-broek gevormd. Het land breidde zich nog verder uit richting het 
noorden door het ontstaan van een kwelderwal waar later de dorpen Wierhuizen, Pieterburen en 
Westernieland op ontstonden.

Vóór de grote bedijkingen die omstreeks 1100 van start zullen zijn gegaan raakten de kwelders 
rondom Ulrum van tijd tot tijd overstroomd. Dit gebeurde eigenlijk alleen wanneer er sprake was 
van extreem hoog water tijdens stormvloed en springtij. De verschillen in bodemtypen die in het 
dorpsgebied van Ulrum kunnen worden onderscheiden op basis van de bodemkaart hebben hun 
karakter te danken aan deze overstromingen. Iedere keer als de kwelder overstroomd raakte, 
bracht de zee verschillende sedimenten met zich mee. Daar waar het water het snelst stroomde 
kwamen alleen de zwaardere zanddeeltjes tot bezinking. Hier vormden zich zavelige bodems. 
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Het grootste deel van de grond rondom Ulrum bestaat uit zogenaamde kalkarme poldervaag-
gronden met een zavelig karakter. Dit zijn doorgaans prima akkerbouwgronden. 

Uitsnede van de bodemkaart, met daarop het onderscheid tussen kalkarme en kalkrijke bodems.

Direct ten zuiden van het Hunsingokanaal is sprake van een ander type bodem. Hier bestaat de 
ondergrond uit kalkrijke poldervaaggronden met een kleiig karakter. Een aantal percelen (ten 
noordoosten van Nije Papma en Koovenburg) zijn knippig van aard. Deze moeilijk bewerkbare 
grond is ontstaan doordat na overstromingen het water op deze plek het langst is blijven staan, 
waardoor de lichtere kleiige deeltjes konden bezinken. Vaak zijn deze gronden enkel geschikt 
voor grasland. De kalkrijke bodems zijn ontstaan bovenop een kalkarme grond en kunnen wor-
den opgevat als verjongingsdek. Wanneer deze bodems zich hebben gevormd is lastig te zeggen, 
maar dat ze jonger zijn dan de andere bodems in het gebied staat vast. Ook in de periode na de 
bedijkingen overstroomde het land nog geregeld na een dijkdoorbraak. 

Een aantal waterlopen ten noorden en ten zuiden van Ulrum verraden door hun kronkelige 
voorkomen dat ze vóór de bedijkingen nog in direct contact stonden met de zee. Ze liggen in de 
laagste delen van het landschap tussen de kwelderwallen in. Een van deze voormalige geulen is 
het later verdiepte, verbrede en deels rechtgetrokken Hunsingokanaal. Vermoedelijk was deze 
geul al rond 100 na Christus gevormd en stond toen in verbinding met de monding van de Hunze 
ten noordoosten van Leens. Rond 800 na Christus waren de zijtakken van de Hunze al voor een 
deel dichtgeslibd. De geul ten zuiden van Ulrum verloor daardoor de verbinding met de zee via de 
Hunze. In plaats daarvan vond de geul aansluiting op het Lauwerszeesysteem, zodat het zeewa-
ter via een ingang door een kwelderwal ter hoogte van Zoutkamp van tijd tot tijd de laaggelegen 
delen van het landschap onder Ulrum onder water kon zetten. Mogelijk zijn hierdoor de knippige 
gronden direct ten zuiden van het Hunsingokanaal ontstaan. Aannemelijker is dat deze gronden 
zijn gevormd door aanvoer van materiaal via een inbraakgeul direct boven Houwerzijl. De bo-
demkaart geeft hier een afwijkende bodem (klei in plaats van lichte klei).

Delen van de Zwintocht ten noorden van Ulrum en de zijarmen daarvan zijn ook door de zee 
gevormd. Hier valt op dat de voormalige geulen hoofdzakelijk een zuidwest-noord-oostelijke 



56 Het verhaal van Ulrum – Terpen- en Wierdenland

richting hebben. Het verloop van deze geulen is deels nog terug te vinden als je let op afwijkende 
verkaveling op de kadastrale kaart. Ook de hoogtekaart geeft duidelijke aanwijzingen voor deze 
geulen. De richting van de geulen kan verklaard worden met behulp van de paleogeografische 
kaart die een beeld geeft van de landschappelijke situatie omstreeks 800 na Christus. We zien 
dat de kwelderwal waarop de dorpen Midhuizen, Hornhuizen en Kloosterburen liggen dan al 
grotendeels gevormd is. Net ten zuiden van de kwelderwal onder Kloosterburen had de zee nog 
toegang tot het gebied tussen deze kwelderwal en de kwelderwal net boven Ulrum. De geulen in 
het gebied lopen grotendeels parallel aan deze kwelderwallen. Er was dus sprake van een situatie 
waarin de zee slechts op een punt naar binnen kon stromen, namelijk vanuit noord-oostelijke 
richting. Vandaar dat de meeste geulen ook deze richting aanhouden. 

Ten zuiden van het dorp zijn dergelijke doorlopende kavelgrenzen ook waar te nemen op de 
kadastrale kaart van 1832. Direct voorbij de brug over het Hunsingokanaal is sprake van een 
doorlopende lijn richting het westen. Door de ruilverkaveling in de jaren ’60 is deze doorlopende 
kavelgrens tegenwoordig niet duidelijk meer terug te vinden. De lijn die zo’n 400 meter hiervan 
parallel loopt is de parochiegrens tussen Ulrum en Niekerk. 

De hogere delen van het dorpsgebied worden dus gevormd door de kwelderwallen met daarop 
de terpen. Deze ruggen bestaan uit uiterst lichte tot lichte zavelgronden, die tot een diepte van 
60 cm overwegend kalkarm zijn. Typisch aan Ulrum is dat hier twee kwelderwallen zijn ontstaan 
op een afstand van nog geen 200 meter van elkaar. Op de breedste en meest zuidelijke wal zijn 
de twee dorpswierden opgeworpen. Ook de terpen van Elens en De Houw zijn op deze kwelder-
wal terug te vinden. De rug is hier vrij homogeen van opbouw. De tweede en smallere kwelder-
wal ligt direct achter de Ir. A.J. van den Brielweg. Deze rug bestaat uit een iets meer gelaagde 
ondergrond. Langs deze rug zijn verschillende huiswierden opgeworpen. Daartussenin ligt een 
kwelderbekken die tegenwoordig wordt gemarkeerd door de N361. 

De diepere ondergrond 
van het oude kwelder-
landschap bestaat in 
de regel uit wadzand. 
Op veel plaatsen in het 
dorpsgebied van Ulrum 
vind je al wadzand binnen 
1,20 meter beneden 
maaiveld. Dit gebied is 
op de onderstaande kaart 
aangegeven met num-
mer 1. 
 
Uitsnede van de zanddiep-
tekaart, gemaakt door 
STIBOKA (1957)
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De wierden in het dorpsgebied van Ulrum

De basis van het dorpsgebied van Ulrum wordt gevormd door twee parallelle kwelderwallen met 
daartussen kwelderbekkens. Op een aantal plaatsen zijn bovenop de zandige ruggen hoogtes 
ontstaan omdat er mensen zijn gaan wonen die zich gedurende een lange periode bezig hebben 
gehouden met het ophogen van hun leefomgeving. Hierdoor waren ze beter beschermd tegen 
extreem hoog water. De huizen op deze wierden werden gebouwd van zoden. Wanneer zo’n huis 
aan vervanging toe was, werd er op de plaats van het oude huis of iets daarnaast weer een nieuw 
huis van kwelderplaggen opgeworpen. Men bouwde dus bovenop het organische afval van het 
vorige huis. De wierde werd mede daardoor steeds hoger. Daarnaast zal men ook bewust plag-
gen hebben gebruikt voor het ophogen van de huispodia.

In het dorpsgebied van Ulrum zijn op deze manier een aantal wierden ontstaan. Het dorp zelf 
ligt op een dubbelwierde die bovenop een west-oost lopende kwelderwal werd opgeworpen. In 
eerste instantie bestond Ulrum dus uit een oostelijke en een westelijke wierde die in latere tijd 
door voortgaande ophoging aan elkaar zijn gegroeid. Op dezelfde rug waarop deze dubbelwierde 
is ontstaan, liggen ook de wierden van Elens en de Houw. Bij Elens werden in 1960 vier skeletten 
opgeploegd. Onderzoek van de verschillende vondsten die in het graf zijn gedaan, waaronder een 
aantal kogelpotten die met mosselen gevuld waren, en een met menselijke resten doet vermoe-
den dat de kwelderwal ter hoogte van Elens in ieder geval al in de negende eeuw werd bewoond.
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Een kleine kilometer ten noorden van Ulrum tekent zich een tweede sliert af met wierden. Deze 
wierden zijn stuk voor stuk veel kleiner, en van dorpsontwikkeling op de wierden is hier dan ook 
nooit sprake geweest. De opgehoogde gronden zijn groot genoeg voor een boerderij, en wor-
den daarom ook wel huiswierden genoemd. Wanneer er langs deze rug bewoning tot stand is 
gekomen is niet geheel duidelijk. Archeologische gegevens die ons daarover wellicht iets meer 
zouden kunnen vertellen ontbreken. Tussen de beide ruggen met daarop de wierden ligt een 
boerderij met de naam Capel. Hier zijn in de jaren ‘90 twee urnen gevonden met crematieresten 
die vermoedelijk rond 720 na Christus in de grond zijn gestopt.

De dikte van Ulrum
In het kader van het project Terpen- en Wierdenland: een verhaal in ontwikkeling, zijn verspreid 
over de twee dorpswierden van Ulrum grondboringen gezet om te bepalen hoe dik de wierde-
pakketten op verschillende plaatsen in het dorp zijn. De boringen zijn gezet op 5 en 6 maart en 28 
mei 2015. De boringen zijn zo goed mogelijk verspreid over de twee dorpswierden gezet, om een 
goed beeld te krijgen van de variatie in dikte en samenstelling 

Lagen die duidelijk door mensen beïnvloed zijn noemen we ‘antropogeen’. In de meeste gevallen 
in dit onderzoek gaat het daarbij om wierdelagen. Ook lagen die niet als wierdelaag opgeworpen 
zijn, kunnen echter antropogeen van aard zijn als ze bijvoorbeeld vertrapt, verploegd of met mest 
vermengd zijn geraakt.

In de boringen (link naar document boringen) van Ulrum zijn alle dingen aangetroffen die bij 
booronderzoek in wierden te verwachten zijn: mest, aslagen, mortel en relatief schone ophoging-
slagen. Er zijn echter ook enkele opvallende waarnemingen gedaan, ook met betrekking tot de 
verhouding tussen beide terpen.

Het onderzoek begon met de vraag hoe dik Ulrum op verschillende plekken was. Feit is dat we de 
dikste plek niet bereikt hebben. Ter plaatse van de boringen 4 en 6 (bovenop de oostelijke wierde) 
is dit meer dan vier meter. Dat dit niet toevallig twee boringen in een diep spoor zijn, blijkt uit het 
feit dat ook boringen meer naar de flank van deze wierde (7, 13, 15 en 19) wierdelagen hebben 
van circa tweeëneenhalf tot drie meter.

Hoewel de natuurlijke, niet door de mensen beïnvloede kwelder op enkele boringen in de weste-
lijke wierde op vergelijkbare diepte ligt (bijvoorbeeld boringen 16 en 17), is opvallend dat in deze 
boringen steeds duidelijk aanwijzingen zijn voor overstromingen tussen de antropogene lagen 
in. Het lijkt erop dat de oostelijke wierde lange tijd de hogere wierde is geweest, te hoog om te 
overstromen. Op de westelijke wierde heeft men relatief laat besloten de boel eens goed op te 
hogen, mogelijk houdt dit verband met de ontwikkeling van de kerkbuurt.

De vroege Ulrummers kenden en benutten de ruime omgeving. Een monster vol veenresten wijst 
op de exploitatie van de zuidelijker gelegen veengebieden. Hout en houtskool wijst op contacten 
met de zandgronden, want de botanische analyses bevestigen dat het weidse landschap rond de 
wierden echt een kwelder was: er stonden geen bomen. Verbrande zaden van wilde planten en 
fragmentjes verbrande mest laten zien dat ook mest een alternatief was voor hout als brandstof. 
Door de tijd heen, maar ook tegelijkertijd, gebruikte de mensen dus verschillende brandstoffen. 
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Schelplagen en losse vondsten van mosselschelpen in de boringen bevestigen de relatie van de 
mens met de zee, die dus niet alleen overstromingen, maar ook voedsel bracht.

In veel boringen is tot op vrij grote diepte materiaal uit de Volle Middeleeuwen gevonden, met 
name in de vorm van baksteen en mortel. Dit betekent dat er in die periode nog grote ophogin-
gen zijn uitgevoerd. Rond de kerk is de samenstelling van de bovenste lagen dusdanig anders, dat 
deze meer aan de kerk dan aan het bredere landschap of de wierde gekoppeld moet worden. Een 
vrij dicht booronderzoek op het kerkterrein alleen kan hier nog wel een keer interessant zijn.

Dijken, polders en (water)wegen

Vanaf ongeveer 1100 werden er dijken aangelegd in de regio die we tegenwoordig kennen als de 
Marne. Ulrum neemt in dit gebied een centrale plaats in, waardoor de bedijkingsgeschiedenis 
zich grotendeels buiten de dorpsgrenzen heeft afgespeeld. Toen men actief met het aanleggen 
van dijken begon, was het gebied ten noorden van Ulrum reeds opgeslibd en lag beschermd 
achter de kwelderwal van Hornhuizen en Kloosterburen. Deze rug werd in de 11de of 12de eeuw 
in gebruik genomen, maar was daarvoor al lange tijd aanwezig en zal zodoende hebben ge-
zorgd voor enige bescherming tegen het zeewater. Nog voordat de Hunzemonding volledig was 
dichtgeslibd kon de zee net ten zuiden van het huidige Kloosterburen nog naar binnen stromen 
richting de kwelders van Ulrum en omstreken. Vermoedelijk zullen de wierdebewoners op de 
kwelderwal Vierhuizen-Elens-Ulrum-de Houw-Leens- Wehe-Den Hoorn hier niet veel overlast van 
hebben gehad, gezien de afstand tot dit zeegat, en het feit dat er direct ten noorden van deze 
wierden nog een smalle kwelderwal tot stand was gekomen die wellicht de nodige bescherming 
heeft geboden.

Ten noorden van Ulrum groeide het land aan, terwijl ten zuiden van Ulrum kwelders overspoeld 
raakten door de zich uitbreidende Lauwerszee. Door het aanleggen van de suterdike of zuurdijk 
werd het water vanuit het zuidwesten gekeerd. Deze dijk liep voor een deel door het kerspel Ul-
rum, ongeveer een dikke kilometer ten zuiden van de kerk. Omstreeks 1300 slaagde men erin om 
de dorpsgebieden van Vliedorp, Ewer en Niekerk te bedijken. Op den duur werd de Marne omslo-
ten door een ringdijk. De Dijksterweg van Hornhuizen naar Wehe- Den hoorn is hier een restant 
van. De eerste dijken waren een stuk lager dan de tegenwoordige deltadijk; vaak niet hoger 
dan anderhalve meter. De bedijking van de Marne had als gevolg dat de getijdeprocessen in de 
kustgebieden sterk werden beïnvloed. Het zeewater kon niet meer over de kwelders uitstromen 
tijdens stormen, maar werd in plaats daarvan opgestuwd tegen de dijken. De maximale storm-
vloedhoogte nam hierdoor toe van 0,5 - 1,0 meter boven het kwelderoppervlak vóór de bedijking 
tot meer dan 2,5 meter boven het kwelderoppervlak na de bedijking.

Overstromingen
Soms kon het daardoor flink misgaan. Bijvoorbeeld in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 no-
vember 1686. Toen raakten er tijdens een stormvloed zeven Ulrummer huizen zwaar beschadigd. 
Ook verdronken er zeven paarden en elf runderen van Ulrummer boeren. Het water kwam vanuit 
het westen, waarbij de oude dijk tussen Uithuizermeden en Zoutkamp op zo’n 35 plaatsen niet 
bestand was tegen het hoge water.
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Tijdens de stormvloed in de kerstnacht van 1717 was de schade veel groter. Over de overstroming 
die in die nacht plaatsvond staat het volgende geschreven in het kerkeboek van Leens: “Den 25 
december op Midwinterdagh des morgens op drie uren heeft God de Heer ons alhyer besoght met 
een overgroote watervloet, nadat het daagh te voren sterk gewaayt uit den zuidwesten, met donder, 
blixum en hagel, het water te Leens is hier opgeklommen tot in de school daar het even inspoelde, 
tot aan de put in ’t pastoriehof, waardoor bij de vijftigh huysen onder de klokkeslagt van Leens ge-
heel zijn nedergestort en veel meer seer beschadigt.” Er verdronken die nacht 380 koeien, meer dan 
honderd paarden en veel schapen in de omgeving van Leens. Over Ulrum vermeldt het kerkeboek 
dat de Noorderstraat de grootste schade heeft geleden. In een andere bron wordt gesproken van 
73 slachtoffers onder Ulrum, waaronder Dieuwertje, het zesjarige dochtertje van de bakker. Ter-
wijl velen in die nacht het leven lieten, werd de dag daarna een jongetje in Ulrum geboren met de 
naam Abel Pieters, zoon van een voerman. Achter zijn naam staat in het doopboek de volgende 
aantekening:” Den 25 dito 1717 was de grote watervloet op Midwinters avond in welke vele men-
schen en beesten zijn verdroncken en vele huisen tot puinhopen zijn gemaakt”.

Het verschijnen van dijken in het landschap had grote gevolgen voor de afwatering van het 
gebied. Overtollig water binnen de ontstane polders moest afgevoerd kunnen worden zodat  
wateroverlast in natte periodes kon worden voorkomen. In de Marne kwamen verschillende 
waterschappen tot stand. Ulrum (Ulrum, Houw, Niekerk, Vliedorp) maakte als schepperij deel uit 
van het Houwerzijlvest, waartoe ook de schepperijen van Vierhuizen (Vierhuizen en Hornhuizen) 
en Leens (Leens en Zuurdijk) behoorden. Ter hoogte van Houwerzijl hebben de dorpen Ulrum en 
Leens lange tijd hun overtollig water kunnen lozen op het Reitdiep. Deze zijl wordt al genoemd in 
een oorkonde uit het jaar 1347. Toen de buitendijkse gronden rond 1717 zo hoog waren opgeslibd 
dat afwatering niet meer mogelijk was, werd de Houwerzijl afgesloten. Waarschijnlijk heeft de 
overstroming van dat jaar ook te maken gehad met de gewijzigde situatie. Vanaf dat moment 
werd de afwatering van de schepperijen Hornhuizen, Ulrum en Leens voor een vergoeding door 
het waterschap Schouwerzijlvest verzorgd.

Deze situatie was voor beide waterschappen verre van ideaal. Het Houwerzijlvest had de wens 
om door middel van een eigen zijl bij Zoutkamp de waterstanden te kunnen regelen. Hier lag nu 
alleen een pomp waarmee het overtollige water kon worden afgevoerd via de Zoutkampertocht. 
Bij droogte werd het Houwerzijlvest door het Schouwerzijlvest beschuldigd van het roven van 
water, waardoor het Schouwerzijlvest vervolgens genoodzaakt was via hun zijl zout water in 
te laten. Uiteindelijk werd er in de jaren ’50 van de negentiende eeuw besloten om een nieuwe 
afwateringssluis te realiseren bij Zoutkamp die via de Zoutkampertocht aansluiting vond op het 
Ulrummer Trekdiep. Juist in die periode was er ook sprake van het samenvoegen van het Hou-
wer- Schouwer-, Wetsinger- en Winsumer & Schaphalsterzijlvest tot een groot waterschap, het 
waterschap Hunsingo. Ondanks veel verzet vanuit de Staten en vanuit de ingelanden in het Hun-
singo-gebied is de reorganisatie doorgegaan. Een aantal werken werden in de jaren daarna uitge-
voerd door het nieuwe waterschap, zoals het bouwen van een zeesluis in de zeedijk bij Zoutkamp 
en het bouwen van een stenen afwateringssluis ten noorden van Zoutkamp (1857); het graven 
van een hoofdkanaal langs de zoutkampertocht, vanaf het Ulrummer trekdiep langs de weg bij 
Niekerk tot aan de zeedijk bij de haven van Zoutkamp (1858) en het verbreden en verdiepen van 
het kanaal van Groningen tot aan de haven van Ulrum (1860). Het Ulrummerdiep werd vanaf toen 
officieel het Hunsingokanaal genoemd.
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Oude wegen en waterwegen
De oudste wegen in het gebied worden gevormd door de zogenaamde vluchtwegen of scha-
penwegen die vanaf de verschillende wierden in een rechte lijn via de kwelders richting de kust 
liepen. Tussen Vierhuizen en Leens lopen er in totaal vijf van zulke lanen vanaf de kwelderwal 
naar het noorden. Deze wegen werden al gebruikt nog voor de bedijkingen om de schapen vanaf 
de wierden naar de lagere kwelders te brengen waar ze konden grazen. Wanneer er onverwacht 
sprake was van hoog water konden de schapen via deze wegen weer snel terug naar de hogere 
kwelders worden geleid. Een andere oude weg zal ongetwijfeld de verbindingsweg tussen de ver-
schillende wierden zijn. Vanuit Ulrum zijn dat de Elensterweg en de Leensterweg. Dit waren te-
vens de eerste verharde wegen in het gebied (rond 1850) De weg van Ulrum naar Zoutkamp werd 
in 1848 verhard. Het deel van deze weg tussen Ulrum en Niekerk (Tilweg) is vermoedelijk al vele 
eeuwen oud, aangezien de van Ulrum afgesplitste kerk van Niekerk al in de 12de eeuw bestond.

Trekweg en trekvaart

Tekening van J. Bulthuis (1750-1801). Foto afkomstig uit: De Marne als éénheid (1971).

Het jaagpad langs het Ulrummerdiep was eerst alleen bedoeld voor de scheepsjager en het paard 
dat de veerschuit trok. Later mochten ook voetgangers, ruiters en beesten van de trekpaden ge-
bruik maken. Wel moest voor het gebruik van deze wegen tol worden betaald. De trekvaart zelf 
maakte deel uit van een netwerk van trekvaarten dat vanaf het midden van de 17de eeuw op ini-
tiatief van de stad werd gerealiseerd. Ulrum was vanuit Groningen te bereiken via het knooppunt 
Onderdendam. Delen van het diep tussen Mensingeweer en Ulrum werden in 1614 gegraven. Het 
jaar daarop werden er tillen, schotdeuren en overtochten aangelegd.

De vaart werd in 1660 verbreed tot trekvaart. Langs de vaart werd het trekpad aangelegd, alles 
op kosten van de provincie. Dit pad was in ieder geval al vóór 1850 tot aan de haven bij Snakkebu-
ren verhard. Voor zeven stuivers en 4 penningen kon je vanaf daar van maart tot oktober twee-
maal daags van naar Groningen met de trekveer. Kinderen beneden de twaalf jaar mochten mee 
voor de helft van de prijs. Door de verzanding van het Reitdiep in de 18de eeuw werd er steeds 
meer gebruikt gemaakt van de Ulrummer trekvaart. Halverwege de jaren ’50 werd het deel van 
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de Trekvaart dat tot aan Snakkeburen liep gedempt. In de jaren ’70 werd het diep ter hoogte van 
de Louten dichtgegooid.

De paardentram en de spoorlijn Winsum-Zoutkamp
Vanaf het einde van de negentiende eeuw kreeg het vervoer over water grote concurrentie van 
het vervoer over land. Door het verharden van veel wegen in het gebied werd het steeds aan-
trekkelijker om over land te reizen. Daarnaast werd het vanaf 1897 ook mogelijk om met een 
paardentram van Ulrum naar Winsum te reizen. Een overgebleven tramremise in de Marktstraat 
herinnert nog aan deze tijd. De remise bestond uit twee sporen voor drie rijtuigen en een stal 
voor vijf paarden. In totaal had de Tramweg-Maatschappij Winsum-Ulrum (TWU) tien Ardenner 
paarden en tien paarden van een Amerikaans ras, die bij elke remise konden worden ververst. In 
de ochtend om 4.20 vertrok de eerste tram vanuit Ulrum. In totaal werden er per dag vijf ritten 
heen en terug gemaakt. De laatste tram keerde om 0.24 terug, waarna de in Ulrum woonachtige 
koetsiers en conducteurs in hun bed konden kruipen. Een ritje met de tram van Winsum naar Ul-
rum duurde vijf kwartier en een enkele reis kostte 55 cent. Wie dan nog door wou naar Zoutkamp 
kon gebruik maken van een omnibus (paardenbus). De komst van een nieuwe spoorlijn tussen 
Winsum en Zoutkamp in 1922 betekende het einde voor de voor de paardentram Winsum-Ulrum.

Het stationsgebouw aan de spoorstraat 28 doet 
niet direct vermoeden dat de spoorlijn Win-
sum-Zoutkamp eigenlijk nooit rendabel is ge-
weest. Het uitblijven van commercieel succes 
had een aantal redenen: Ten eerste geschiedde 
de aanleg van het spoor en de bouw van de 
stations in een hoogst ongelukkige tijd, omdat 
de materialen door oorlogsomstandigheden 
erg duur waren.) 

Het station rond 1925. Foto: www.historischekringdemarne.nl

Het stationsgebouw aan de spoorstraat 28 doet niet direct vermoeden dat de spoorlijn Win-
sum-Zoutkamp eigenlijk nooit rendabel is geweest. Het uitblijven van commercieel succes had 
een aantal redenen: Ten eerste geschiedde de aanleg van het spoor en de bouw van de stations 
in een hoogst ongelukkige tijd, omdat de materialen door oorlogsomstandigheden erg duur 
waren.) Door de aanleg van betere wegen ontwikkelde het goederenverkeer per vrachtauto 
zich. Ook het personenvervoer per autobus nam toe. Uiteindelijk maakte de Marne-trein haar 
voorlopige laatste rit op 2 oktober 1938. Twee jaar later is de trein nog ingezet vanwege de hoge 
benzineprijzen. Op 24 november 1940 was het definitief gebeurd met de spoorlijn. De Duitsers 
hadden de spoorstaven nodig, en de rails werd opgebroken. De ligging van het spoor is in het 
huidige landschap nog goed terug te vinden als je vanaf het stationsgebouw langs het aan beide 
zijden met bomen ingeplante pad richting het Wester Aikemapad loopt.
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Op deze kaart uit 1932 is 
het spoortraject duidelijk 
zichtbaar.  Vanaf het stati-
on Ulrum boog het spoor af 
richting Zoutkamp.

Recente wegen
Plannen voor het aanleggen van de jongste wegen in het dorpsgebied van Ulrum, de N361 en de 
Ir. A. J. van den Brielweg ontstonden in de aanloop naar de ruilverkaveling in het gebied, die in 
het begin van de jaren ’60 is uitgevoerd. De boerderijen net ten noorden van Ulrum waren tot die 
tijd door middel van lanen verbonden de Leensterweg en met een weg die direct boven de Elen-
stersweg was gelegen. Door de aanleg van de Ir. A.J. van den Brielweg ontstond er een oost-wes-

telijke verbinding tussen 
deze boerderijen. De 
N361 is gelegen in de 
laagste delen van het 
kwelderbekken en volgt 
tot net voorbij de kruising 
met de Schapenlaan het 
voormalige tracé van de 
spoorlijn Zoutkamp-Win-
sum. Verder zijn tijdens de 
ruilverkaveling Zwinsloot 
de tot dan toe onverharde 
Breweelsterweg en de 
Schapenweg verhard. In 
het noorden is het oude 
tracé van de Schapenweg 
gewijzigd.
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Situatie ter hoogte van de Schapenweg vóór (1961) en na de ruilverkaveling (1970). 
In 1961 waren de Schapenweg en de Breweelsterweg nog onverhard.
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Wonen en werken in de nieuwe tijd (1500-heden)

De boerderijen
Op basis van de kadastrale gegevens uit 1832 wordt duidelijk dat de grond in her kerspel Ulrum 
destijds door zeventien boerderijen werd verdeeld. Deze boerderijen zijn onder te verdelen in een 
aantal clusters. Vier boerderijen liggen op de Wierde Elens; vijf boerderijen op de dubbelwierde 
van Ulrum. Ten noorden van Ulrum liggen er nog vier boerderijen op een smalle kwelderwal (De 
Hucht). Tussen de Hucht en Ulrum liggen nog twee boerderijen. Daarnaast liggen er nog twee 
boerenplaatsen verspreid ten zuiden van Ulrum. 

 De verdeling van de gronden rondom de dubbelwierde in 1832 onder de gebruikers van de cul-
tuurgronden is opvallend, en zou iets kunnen zeggen over de eerdere opzet van het dorp. Vanaf 
de wierde lijkt de grond in zes stukken in gebruik te zijn door verschillende boeren. Deze vorm is 
in ieder geval duidelijk terug te zien ten westen, zuiden en oosten van het dorp. Ten noordwesten 
is sprake van een verbrokkeld grondbezit. Mogelijk is dit deel eerder in gemeenschappelijk ge-

bruik geweest, omdat er in 1832 nog altijd een 
aantal verschillende boeren grond hadden. 
Het toponiem ‘de Louten’, dat hier voorkomt 
zou in dat geval een verbastering kunnen zijn 
van ‘lotven’. Een lotven was een gemeen-
schappelijk weiland waarbij de percelen om 
de zoveel jaar door loting onder de deelne-
mende boeren werden verdeeld. De bodem 
lijkt niet direct op een dergelijk grondgebruik 
te wijzen, omdat een deel van deze percelen 
nog op een zavelige kwelderwal is gelegen, 
waardoor je zou verwachten dat dit juist 
waardevolle gronden waren. Dat dorpsuitbrei-
ding aan weerzijden van de Elensterweg en 
ter hoogte van de Spoorstraat juist hier heeft 
plaatsgevonden zou aan de andere kant wel 
weer kunnen wijzen op minder waardevolle 
gronden die mogelijk als gemeenschappelijke 
weide in gebruik zijn geweest, en vervolgens 
aan het begin van de twintigste eeuw be-
bouwd zijn geraakt.

De verdeling van de gronden in zes min of meer gelijke taartpunten zou erop kunnen wijzen 
dat rondom de dubbelwierde in eerdere tijden zes of zeven boerderijen hebben gelegen. Op de 
oostelijke wierde zouden dat dan de voorgangers van de Asingaheerd en de Capel kunnen zijn 
geweest, en op de westelijke wierde de Bussemaheerd en de pastorieboerderij. Aangezien het 
grondgebruik in 1832 niet zomaar met de verdeling van de cultuurgronden uit eerdere eeuwen 
mag worden vergeleken zonder eerst door retrospectieve bezitsreconstructies tot dergelijke 
conclusies te kunnen komen, moet bovenstaande worden opgevat als een hypothese, die dus 
nog dient te worden getoetst door verder onderzoek. Wel is het opvallend dat de gronden van de 
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boerderijen in de dorpskern van Ulrum zijn verdeeld zoals je op een radiale wierde zou verwach-
ten, terwijl de opzet van het dorp en de verdere uitbouw naar het noorden en zuiden eerder 
rechthoekig van opzet is. 

Normaalgesproken heb je als boer met een gemengd bedrijf zowel akkergrond, weiland als 
bouwland nodig. Rond 1832 waren de boeren in de Marne al hoofdzakelijk op akkerbouw gericht. 
Veldnamen die verwijzen naar weiland en hooiland zouden kunnen helpen bij het aanwijzen van 
de (voormalige) weilanden en hooilanden, maar zijn voor dit gebied erg schaars. Een veldnaam 
ter hoogte van de Leenstertillen net ten oosten van Ulrum verwijst naar een gemeenschappelijk 
gebruikt weiland: de meenschar. De voormalige hooilanden zullen moeten worden gezocht op 
die plaatsen die het laagst zijn gelegen in het landschap, en/ of waar sprake is van een afwijkende 
bodemgesteldheid. In het dorpsgebied van Ulrum zou het blok net ten zuiden van het Hunsin-
gokanaal of het eerder genoemde stuk ten noordwesten van het dorp in het kwelderbekken 
tussen de Elensterweg en de A.J. van den Brielweg daarvoor in aanmerking kunnen.

Uitsnede van de hoogtekaart (AHN2). De kruinige percelen zijn 
rondom Ulrum nog op veel plaatsen waar te nemen, bijvoor-
beeld op het voormalige kerkeland langs het Hunsingokanaal. 
Tegelijkertijd is op deze kaart te zien dat er veel van deze bolle 
akkers zijn geëgaliseerd, waardoor het landschap een stuk 
minder reliëfrijk is geworden.

Vanwege de hogere ligging en de lichtere zavelbodems waren de kwelderwallen uitermate 
geschikt voor akkerbouw. Toch heeft men ook hier nog het een en ander aan grondverbetering 
gedaan, waarbij materiaal van de randen van de percelen naar het midden werd gebracht om 
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zodoende de afwatering te verbeteren. Deze methode is in ieder geval nog tot in de eerste helft 
van de twintigste eeuw toegepast. Uit de randen van de percelen werd grond geschept en met 
een kruiwagen naar het midden gebracht. Door deze handelingen ontstonden de zogenaamde 
kruinige percelen, die op de bodemkaart staan ingetekend en op de hoogtekaart nog deels zijn 
waar te nemen. Rondom Ulrum komen ze nog op veel plaatsen voor.

Asinga

De borg Asinga. (tekening: 
J. Bulthuis (1750-1801). De 
afbeelding is afkomstig uit 
het boekje De Marne als 
éénheid, 1971.

De familienaam van de Asinga’s klinkt nog altijd door in Ulrum, bijvoorbeeld in een straatnaam 
en in de naam van het park waar vroeger de borg van de familie heeft gestaan. De Asingaheerd 
wordt al in 1426 genoemd in een lijst met schenkingen aan de bisschop van Munster. Toen was er 
al sprake van een ‘castrum’ of borg. In dat jaar heeft het echtpaar Abel Asinga en Bauwe Heem-
stra de Mensemaheerd op de Hucht geschonken aan een prebende die door de voorouders van 
Abel in de kerk van Ulrum was gesticht ten behoeve van het Maria-altaar. In 1504 hebben Eyse en 
Wygert Asege de ‘Asegenheerd’ verkocht aan Jacob Hillebrandes. Via Frouke Lewens kwam het 
Asingabezit met huis, heem en heerlijkheden toe aan Geert Lewes en zijn vrouw Hille de Mep-
sche. De heerlijkheden hielden onder andere in dat bepaalde huizen in de omgeving de verplich-
ting hadden om voor elke melkgevende of drachtige koe of schaap een muntstuk te betalen aan 
de bewoners van de borg. Het geld werd ieder jaar met Pasen verzameld. De bewoners van de 
betalende huizen waren eveneens verplicht om de heffers van de zogenaamde tienden te trak-
teren op een uitgebreide maaltijd. Vaak hield dat in dat de belastinginners een ton bier, een stuk 
varkensvlees, boter, roggebrood en kaas kregen voorgeschoteld. Omdat de tienden ieder jaar in 
de week na Pasen werden opgehaald stond er daarnaast ook paasbrood en een schotel vol eieren 
op het menu. 

Naast het innen van belasting op schapen en koeien hadden de eigenaren van de borg schathui-
zen, grachten, hoven, singels, collatierechten, het staande redgerrecht over Ulrum, Vliedorp, 
Niekerk en Houw (het grote redschap) een staande schepperij over Houwerzijl en het dijkrecht in 
het grote redschap. Daarnaast bestond er de verplichting dat je ieder jaar op Pinkstermaandag bij 
zonsopkomst lammeren moest brengen op het huis Asinga. Als vergoeding voor het dijkrechter-
schap moest er dijkhaver en dijkgerst worden betaald.
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In 1685 kwam Asinga in handen van de familie Van Ins- en Kniphuisen. Tot 1809 zou het huis ook 
in bezit van deze familie blijven. Tussen 1760 en 1795 werd de Asingaborg afwisselend bewoond 
door Ferdinand Folef van Ins- en Kniphuisen. Ferdinand leidde een uitbundig bestaan door veel 
tijd en geld te besteden aan paardrijden, jagen, vissen en drinkpartijen. In 1795 maakte hij echter 
door zelfmoord een einde aan zijn leven. In dat jaar vervielen ook alle privileges en rechten die 
aan het huis gekoppeld waren. In 1809 werd het adellijk huis Asinga in De Doelen te Groningen 
publiek en op afbraak verkocht. Jan Andries uit Kollum kocht de borg voor 6001 gulden. Het veer-
tien kamers tellende huis met diverse kelders en een keuken werd afgebroken, waarbij het puin 
dat daarbij vrijkwam later is gebruikt voor het versterken van de dijken van de Nieuwe Ruige-
zandster polder.

Gezicht op Ulrum vanaf 
het borgterrein. (tekening: 
J. Bulthuis (1750-1801). De 
afbeelding is afkomstig uit 
het boekje De Marne als 
eenheid, 1971.

Kerk
De van oorsprong Romaanse kerk van Ulrum is waarschijnlijk aan het einde van de 12 of begin 
van de 13de eeuw gebouwd. Voordat er met de bouw van de kerk werd aangevangen is de wierde 
nog een stuk opgehoogd. Er zijn aanwijzingen dat de toren eerst los heeft gestaan van de kerk en 
dienst deed als verdedigingstoren als voorganger van de Asingaborg. Niet lang na de bouw van 
de kerk is het gebouw in oostelijke richting uitgebreid, en werd het kerkterrein opnieuw opge-
hoogd. In deze periode zijn de muren verder verhoogd en werd het gebouw voorzien van grotere 
ramen in Romano-gotische stijl. Weer later kwam de verbinding tussen de toren en de kerk tot 
stand met het plaatsen van een vierde travee tussen beide delen. Tussen 1629 en 1630 werd er 
een grafkelder onder het koor aangelegd, werden de twee zijdeuren dichtgemetseld en kreeg de 
toren een nieuwe ingang naar buiten en een toegang naar de kerk. Bij de kerk hoorde een groot 
stuk land ten zuiden van het dorp. Dwars door dit ‘Domies Land’ wandelpad (stippellijn) richting 
een boerderij net buiten het dorpsgebied van Ulrum. Later is het pad deels verlegd richting een 
nieuwe boerderij aan het Wester Aikemapad.

Ulrum is op kerkelijk gebied bekend geworden omdat hier onder leiding van predikant Hendrik 
de Cock in 1834 de acte van afscheiding door 137 personen werd ondertekend in de kuiperij-her-
berg van weduwe Koster-Hulshoff. Deze gebeurtenis heeft geleid tot zelfstandige gereformeerde 
kerken naar de Nederlandse Hervormde Kerk.
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Opbouw van het dorp en dorpsuitbreidingen
Vanaf 1832 is de ontwikkeling van het dorp redelijk goed te volgen door topografische en ka-
dastrale kaarten uit verschillende jaren met elkaar te vergelijken. Hoe het dorp zich voor die tijd 
ruimtelijk heeft ontwikkeld is niet een op een uit de bronnen te achterhalen. Uit het archeolo-
gische onderzoek is gebleken dat de oostelijke wierde hoger is dan de westelijke wierde, en dat 
deze westelijke wierde vermoedelijk in korte tijd nog een stuk is opgehoogd. Dit zou verband 
kunnen houden met het bouwen van de kerk aldaar. Wanneer je de verschillen tussen de wierden 
op deze manier interpreteert, zou je dus kunnen stellen dat het leven van de kwelderbewoners 
in eerste instantie hoofdzakelijk op de oostelijke wierde heeft afgespeeld. Dat hier dan ook de 
Asingaborg is te vinden is in dat licht dan ook niet verrassend. Uit bronnen is duidelijk geworden 
dat de voorouders van Abel Asinga een prebende in de kerk van Ulrum hebben gesticht. Wie 
daadwerkelijk het initiatief heeft genomen om tot een kerkelijke afscheiding te komen van het 
dekanaat Leens door het stichten van de parochie Ulrum is niet bekent. Vaak waren het adellijke 
lieden ter plekke die in de buurt van de borg een kerk lieten bouwen. 

Voordat er een kerk in Ulrum was, zal de bebouwing op beide wierden waarschijnlijk uit zo’n vijf 
tot zeven boerderijen hebben bestaan, die de grond rondom de wierden vanaf het hoogste punt 
van de wierde in min of meer gelijke delen in bezit hadden. Of er sprake was van gemeenschap-
pelijke weilanden valt voor Ulrum niet zeker te zeggen, maar lijkt wel aannemelijk. In het nabu-
rige Leens was in ieder geval wel sprake van een zogenaamde meenschar, waar verschillende 
boeren hun vee konden laten weiden. Voor deze vroege periode valt eigenlijk niets met zekerheid 
te zeggen. Mogelijk werden de kweldergronden ten noorden van de boerderijen als gemeen-
schappelijke weide gebruikt. De schapenweg vertelt als het ware een deel van dat verhaal.

Pas met het verschijnen van een kerk in het dorp ontstond waarschijnlijk ook het eerste buurtje. 
Het oudste buurtje van Ulrum zal gelegen hebben aan weerszijden van de weg tussen de oos-
telijke en de westelijke wierde: de tegenwoordige Kerkstraat. De Marktstaat zal ook zeker van 
zeer hoge ouderdom zijn als verbindingsweg tussen het borgterrein op de zuidelijke zijde van de 
wierde en de boerderij de Capel op de noordelijke zijde van de wierde. Langs deze weg was ook 
aansluiting op de Schapenweg, die al lange tijd in gebruik zal zijn geweest als weg naar de kwel-
ders waar het vee te grazen werd gezet. 

De aansluiting tussen Groningen en Ulrum die ontstond met het vergraven van een natuurlij-
ke watergang tot het Ulrummer Trekdiep in de 17de eeuw zal ongetwijfeld hebben geleid tot 
uitbreiding van het dorp. Het schippersbuurtje Snakkeburen is hier een mooi voorbeeld van. De 
naam van dit buurtje zal ontleent zijn aan ‘snik’: een zeilschip met een mast voor de binnenvaart. 
Dit buurtje ligt op voormalig grondgebied van de kerk aan het einde van de trekvaart. Het lijkt 
erop dat het stuk van de trekvaart dat bij de Louten eindigt later is gegraven, juist omdat dit stuk 
haaks op de oorspronkelijke trekvaart aansluit en rekening heeft gehouden met de grond die bij 
de huizen van Snakkeburen hoort. De verlenging van de Trekvaart richting de Louten zal te ma-
ken hebben gehad met de dorpsuitbreiding langs de tegenwoordige Noorderstraat. 
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Ulrum in 1832 en 1909

De verdere uitbreiding van Ulrum vanaf 1832 laat zich het beste omschrijven met behulp van een 
aantal historische kaarten. De kern van het dorp bestond rond 1832 uit meer dan honderd ge-
bouwen, waaronder vijf boerderijen, een kerk, een school en twee molens. De overige gebouwen 
werden onder andere bewoond door arbeiders, 
ambachtslieden, schippers en kooplui. Van 
een verbinding tussen de tegenwoordige H. 
Scholtestraat en de H. de Cockstraat was nog 
geen sprake. Naast de vele huizen die zich aan 
weerszijden van de Noorderstraat, de Markt-
straat, de Kerkstraat, de tegenwoordige H. de 
Cockstraat, de Asingastraat en ter hoogte van 
de Louten concentreerde, was er vooral ook 
veel ruimte voor groen tussen de verschillende 
gebouwen. Hier waren tuinen en boomgaarden 
te vinden. De Elensterweg was op een huis en 
een molen na nog onbebouwd.

Ook de Singel was voor een groot deel nog vrij van bebouwing. Alleen op het stuk van de Singel 
tussen de Leensterweg en de Asingastraat stonden huizen. Dit buurtje lag toen geheel geïsoleerd 
van de rest van het dorp en bestond uit een kroeg en een aantal arbeidershuisjes.

Als we de kaart van 1832 vergelijken met de kaart van 1909, dan vallen een aantal zaken op. 
Ten eerste is de Leensterweg tussen de Noorderstraat en de Singel aan de noordkant bebouwd 
geraakt. De Singel was lange tijd de toegangsweg voor de borg Asinga. Een speciale vergunning 
was nodig om gebruik van deze singel te mogen maken. Na de afbraak werd de weg openbaar, 
en is het een belangrijke ontsluitingsweg naar Niekerk geworden. Zowel langs de Leensterweg en 
de Elensterweg zijn een aantal villa’s verschenen. Ook werd er een nieuwe begraafplaats aange-
legd ten noorden van de Leensterweg. De bebouwing langs de Singel is op drie punten verder 
uitgebreid: direct ten zuiden van de kruising met de Asingastraat, tegenover de voormalige 
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Asingaborg en ter hoogte van de Ulrummertil werden woningen gebouwd. Vanaf de brug tot aan 
Snakkeburen heeft het weiland plaatsgemaakt voor een kartonfabriek (1873) en een aantal kleine 
huisjes langs de trekweg. 

De belangrijkste veranderingen tussen 1909 en 1932 hebben zich voorgedaan aan de noordkant 
van het dorp. In deze jaren is het spoor aangelegd, en daarmee samenhangend ook de Spoor-
straat en de Stationsstraat. Op de kruising van beide wegen werd het station gebouwd. Langs de 
trekweg is de fabriek verdwenen, terwijl de bebouwing langs de Singel juist verder is uitgebreid. 

De oorspronkelijke verbinding tussen de voor-
malige Asingaborg en de Marktstraat bestond 
rond 1932 niet meer. In plaats daarvan was 
het borgterrein vanaf toen via de Trekweg te 
bereiken.

In de jaren tot 1953 werden de onverharde 
wegen in de kern van het dorp verhard en is 
de spoorbaan opgeruimd, terwijl aan weers-
zijden van het stationsgebouw nieuwe huizen 
werden gebouwd. De trekvaart ter hoogte 
van Snakkeburen werd deels gedempt. 

Grote veranderingen vonden plaats tussen 
1953 en 1961. In deze periode werden er 
vooral ten oosten van de kern nieuwe straten 
aangelegd en huizen gebouwd. De leegte 
tussen de Leensterweg en het voormalige 
borgterrein raakte deels opgevuld. De Klaas 

Luidensstraat, de J.H. Mansholtlaan en de Borgweg zorgden voor een nieuwe verbinding tussen 
de Schapenweg en de Singel. De Doctor Schönveldweg verdeelde de open ruimte tussen de 
J.H.Mansholtlaan en de Singel in twee blokken, die in de jaren daarna volledig bebouwd raakten. 
In deze jaren werd teven de N361 aangelegd en werd er een ruilverkaveling doorgevoerd, waar-
door er ten noorden van Ulrum een aantal wegen van plaats veranderden, verbreed en verhard 
werden. Een stuk van de Trekvaart bij de Louten werd gedempt. 

Eind jaren ‘60 vonden er weer grote veranderingen plaats ten noorden van de Noorderstraat. 
Door de aanleg van de Vlasserij, de Vlasserlaan, de Akkerstraat en de Lijnbaan ontstonden hier 
nieuwe wijken op voormalige akkergrond. De Vlasserij en de Vlasserlaan zijn vernoemd naar 
een vlasfabriekje dat hier tussen 1860 en 1924 was te vinden. Het fabriekje werd eerst op paar-
denkracht aangedreven. Later werd overgegaan om stoomkracht. Ook hadden veel Ulrummers 
hier vroeger een volkstuintje. In de jaren ’80 werd een begin gemaakt met de bouw van de wijk 
Buitenlust, vernoemd naar een café dat hier lange tijd heeft gestaan langs de kruising tussen de 
Singel en de Leensterweg.
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Gebouwen, wegen en 
waterwegen omstreeks 
1832 geprojecteerd op een 
luchtfoto van nu.

 

Deze afbeelding maakt duidelijk dat de meeste huizen in Ulrum bewoond werden door arbeiders 
en landbouwers, maar dat er daarnaast ook ruimte was voor andere beroepen: bakkers, mole-
naars, schippers, kuipers, twee kasteleins, een rietdekker, een dokter, kleermakers, knechten, 
koopmannen en koopvrouwen, wevers, smeden, ververs, boden, stelmakers, timmermannen, 
schoenmakers, dagloners, slagers, een veldwachter en een horlogemaker. 
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Ambacht en nijverheid in Ulrum
Uit de doopboeken van Ulrum valt op te maken dat er rond 1700 tal van Ulrummers buiten 
de agrarische sector hun geld verdienden als bijvoorbeeld chirurgijn, stelmaker, timmerman, 
molenaar, voerman, kalkbrander, herbergier, schoolmeester, smid, trompetter, kuiper, wedman 
of predikant. Rond 1832 zien we een dergelijke verscheidenheid aan beroepen, en wordt ook 
duidelijk waar in het dorp ze woonden en werkten. Er woonden toen zo’n 950 mensen in het 
dorp. Een van de Ulrummers die zijn kost buiten het agrarisch bedrijf verdiende, was onderwijzer 
Albert Jans Buiringe. Hij werd op 10 december 1796 geboren in Ulrum als zoon van een onderwij-
zer uit Peize. In 1819 treedt hij in de voetsporen van zijn vader en wordt onderwijzer in Schouwer-
zijl. In het jaar daarop wordt hij ook in Ulrum benoemd, niet alleen als onderwijzer maar ook als 
organist, voorlezer en koster. In die functie moest hij driemaal daags de klok luiden. Albert Jans 
schetst ons een mooi beeld van het Ulrum van 1828. In dat jaar moest hij namelijk een rapport in-
vullen ter verbetering van het lager onderwijs, waarin hij onder andere schrijft dat Ulrum beschik-
te over een pelmolen, een roggemolen, een boekweitmolen, twee leerlooierijen, vier weverijen, 
drie broodbakkerijen en drie ijzersmederijen. Naast de beroepen die hierboven al zijn genoemd 
waren er volgens Albert Jans nog tappers, metselaars en glazenmakers in Ulrum te vinden. 

Over het karakter van de Ulrummers weet hij het volgende te melden: ”Het karakter van Ulrums 
ingezetenen is over het geheel genomen, bedaard. Deftig, ernstig, toegevend, eensgezind en gaarne 
vergevende, wars van hoogmoed en overtollige pracht, dult geen dronkenschap noch overdrevenen 
heerschappij; de leefwijze is zeer gematigd. De tijd van opstaan bij de landman, gewoonlijk 4 uren 
des morgens, de handwerklieden te vijf uren en vroeger naarmate hunner bezigheden. Het ontbijt 
wordt bij den landman des winters de zeven uren en bij den dorpbewoner te acht uren gehouden. Het 
middageten te twaalf uren, het avondeten te zes uren, den handelswerkman te zeven uren, de boe-
ren bij den winter te vijf uren. Het naar bed gaan bij den zomer des avonds te negen a tien uren, des 
winters acht a negen uren.” Naast arbeid was er ook ruimte voor vrije tijd. Men ging graag naar de 
kermis, harddraverijen en veilingen van roerende goederen. Als men ’s avonds een bezoek aan el-
kaar bracht, werd er tussen zeven en acht koffie of chocolademelk bij elkaar gedronken en daarna 
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een brandewijn met suiker. Na het roken van een pijp (uitsluitend door mannen) ging men tussen 
elf en twaalf weer huiswaarts.

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam er een grote werkverschaffer bij. In 1873 werd 
gestart met de bouw van een strokartonfabriek aan de trekvaart. De fabriek met de naam ‘Ceres’ 
verschafte werk aan honderd mensen, en was met twee schoorstenen van 10 en 33 meter hoog 
een aantal jaren beeldbepalend voor het zuidelijke dorpsaanzicht. De productie en de kwaliteit 
van het karton viel tegen, en de hele onderneming bleek uiteindelijk niet rendabel. De oprichters 
van de fabriek verkochten de fabriek in 1900 door aan een ondernemer uit Pekela, maar ook hij 
slaagde er niet in om de productie te verhogen. In 1916 werd de fabriek afgebroken.
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Bijlage 2: De dikte van Ulrum – boringen
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De dikte van Ulrum, boringen in Ulrum

In het kader van het project Terpen- en Wierdenland: een verhaal in ontwikkeling, zijn verspreid 
over de twee dorpswierdes van Ulrum grondboringen gezet om te bepalen hoe dik de wierdepak-
ketten op verschillende plaatsen in het dorp zijn. De boringen zijn gezet op 5 en 6 maart en 28 
mei 2015. De boringen zijn zo goed mogelijk verspreid over de twee dorpswierden gezet, om een 
goed beeld te krijgen van de variatie in dikte en samenstelling (Figuur 28).

Lagen die duidelijk door mensen beïnvloed zijn noemen we ‘antropogeen’. In de meeste gevallen 
in dit onderzoek gaat het daarbij om wierdelagen. Ook lagen die niet als wierdelaag opgeworpen 
zijn, kunnen echter antropogeen van aard zijn als ze bijvoorbeeld vertrapt, verploegd of met mest 
vermengd zijn geraakt.

De boringen worden per boring besproken. Van een aantal boringen zijn monsters genomen om 
onder een microscoop te kijken naar de samenstelling. Hierdoor kom je iets te weten over het 
landschap waarin de wierde lag op het moment dat deze lagen werden gevormd. De implicaties 
van dit onderzoek voor het ‘verhaal van Ulrum’ worden achteraan samengevat. 

Figuur 1. De positie van de 
boringen in Ulrum. Boring 
14 staat niet ingetekend 
omdat dat een boring is die 
niet tot op diepte doorge-
zet is, enkele meters ten 
oosten van boring 15. 

Boornummer: 1
Coördinaat: 217727 / 597350
Omschrijving locatie: In de berm van de ‘Louten’, vlakbij de vaart (direct ten westen van westelij-

ke wierde). 
Maximale diepte wierdelagen: nvt
Omschrijving boring: In de boring zijn geen wierdelagen aangetroffen. Van boven naar beneden 

bestaat de boring uit een bouwvoor (bovenlaag) van ongeveer 30 cm, waarna een bruingrijs 
rommeli pakket met roestvlekken begint. Dit pakket gaat door tot bijna een meter. Onder dit 
pakket zijn klassieke kwelderafzettingen zichtbaar, bestaande uit afwisselend klei- en zand-
lagen. Op een diepte van 143 cm is de zogenaamde oxidatie-reductiegrens zichtbaar. Deze 
grens geeft het diepteniveau aan waaronder de bodem permament nat is gebleven. Onder dit 
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niveau vindt geen oxidatie (roest) van mineralen plaats (Figuur 2).
Monsters: nvt
 

Figuur 2. Vulling van de guts in boring 1 tussen 138 en 160 cm beneden maaiveld. Op 143 cm is 
duidelijk de zogenaamde oxidatie-reductiegrens zichtbaar. Hieronder is het vrijwel permanent nat 
geweest, waardoor geen oxidatie van mineralen, zoals ijzer, heeft plaatsgevonden. 

Boornummer: 2
Coördinaat: 212834 / 597344
Omschrijving locatie: In de hoek van het kerkhof, aan de rand van de kruising van het Kerkpad en 

de Nieuwstraat (centraal op westelijke wierde).
Maximale diepte wierdelagen: 320 cm
Omschrijving boring: Onder een dunne bouwvoor bevindt zich een donker pakket van ongeveer 

een meter dik. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om lagen die te koppelen zijn aan het 
vroegere kerkhof. Alles hieronder betreft wierdelagen. Tot op een diepte van 180 cm beneden 
maaiveld zijn hierin nog kleine spikkeltjes baksteen zichtbaar. Dit betekent dat deze lagen 
niet ouder zijn dan de volle middeleeuwen. De lagen hieronder zijn ouder. Tussen 205 en 250 
cm is een van de opvallendste vondsten uit het hele booronderzoek aangetroffen: een aantal 
op elkaar gestapeld plaggen (Figuur 3). In het wierdepakket hieronder getuigen kleine spikkels 
houtskool van vuur uit een ver verleden. 

Monsters: nvt

Figuur 3. Een aantal op de kop op elkaar liggende plaggen, aangetroffen op een diepte van ruim 2 
meter b0enden maaiveld in boring 2.

Boornummer: 3
Coördinaat: 217910 / 597289
Omschrijving locatie: In de noordzijde van de speeltuin, aan de Kerkstraat (grens beide wierden).
Maximale diepte wierdelagen: 150 cm
Omschrijving boring: Tot op een diepte van 150 cm is de boring lastig te interpreteren. Kleine 
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fragmentjes baksteen tot op deze diepte wijzen op een datering in de volle middeleeuwen of 
later. Fosfaatvlekken in de boring wijzen op de aanwezigheid van mest in de omgeving. Vanaf 
150 cm is een afwisseling van typische kwelderlagen aangetroffen, die soms erg zandig en 
soms wat kleiiger zijn. Beneden 320 cm is kleiig zand aangetroffen, van de periode voor de 
kweldervorming: wadzand. 

Monsters: nvt

Boornummer: 4
Coördinaat: 218044 / 597263
Omschrijving locatie: Naast de Jeu de Boulesbaan, aan de Borgstee (oostelijke wierde).
Maximale diepte wierdelagen: > 400 cm
Omschrijving boring: Vanaf een diepte van 20 cm is dit een prachtige wierdeboring, met een op-

eenvolging van mestlagen, vuile wierdelagen en as. Twee verlengstangen bleken niet genoeg 
om in de onverstoorde bodem te komen, waarmee dus sprake is van menselijke sporen tot op 
een diepte van meer dan vier meter. Uit een aantal sporen zijn monsters genomen om in het 
laboratorium onder een microscoop te bekijken. Tijdens het boren werd al een graankorrel 
van bedekte gerst aangetroffen op een diepte van ruim drie meter. De vele verschillende la-
gen in de boring wijzen niet op grootschalige ophogingen in relatief korte tijd. Opvallend was 
een bijna geelbruine mestlaag, in het veld omschreven als ‘oker’ rond de 350 meter beneden 
maaiveld (Figuur 4). 

Monsters:
• 4.1, 100-120 cm: Van alle voor dit onderzoek bekeken monster is dit misschien nog wel de 

meest opvallende. Het monster wordt gedomineerd door veenmosblaadjes, en ook zijn 
enkele fragmenten van dopheide aanwezig. Opvallend is ook de inmenging van relatief grof 
zand. Het gaat hier waarschijnlijk om de resten van gestoken veen dat van elders is ingevoerd, 
waarschijnlijk als brandstof.

• 4.2, 220-223 cm: In het kleine monster zijn weinig resten aangetroffen, maar de interpretatie 
van aslaag kon wel worden bevestigd doordat wat is aangetroffen verbrand is.

• 4.3, 223-260 cm: Een typisch monster voor onderzoek in het terpen- en wierdegebied, be-
staande uit kwelderplanten en planten die wijzen op menselijke activiteit.

• 4.4, 330-345 cm: Dit monster bevat veel grassen en schorrenzoutgras (verwarrend genoeg 
is dat geen gras). Het laat daarmee een signaal zien van een voor begrazing en als hooiland 
gebruikte kwelder rondom de wierde.

• 4.5, 345-353 cm: De samenstelling van dit monster is opvallend om andere redenen dan de 
botanische. In het monster zijn bijzonder veel haren en resten van veren aanwezig. De staat 
van de resten doet denken aan schapenmest, op basis van de verregaande fragmentatie en de 
sterke mate van in elkaar haken van de resten.
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Figuur 4. Verschillende mestlagen rond een diepte van 350 cm in boring 4.

Boornummer: 5 (Figuur 5)
Coördinaat: 218175 / 597267
Omschrijving locatie: Op het grasveld ten zuiden van de 

sporthal aan de Borgweg (oostkant oostelijke wierde). 
Het perceel ligt duidelijk lager dan de sporthal zelf.

Maximale diepte wierdelagen: 120 cm
Omschrijving boring: De boring bevat tot op een diepte van 

120 cm spikkels baksteen. Mestlagen zijn in de boringen 
geheel afwezig. Waarschijnlijk gaat het hier om relatief 
jonge ophogingen. De intacte kwelderafzettingen be-
ginnen vanaf een diepte van 120 cm, maar zijn opvallend 
homogeen. Ze bevatten hier nauwelijks zandlagen die zo 
kenmerkend zijn voor kwelderafzettingen. 

Monsters: nvt.

Figuur 5. Discussie in het veld over de beschrijving van boring 5.

Boornummer: 6
Coördinaat: 218103 / 597269
Omschrijving locatie: Op het grasveld bij de Asingahof (centraal op oostelijke wierde). 
Maximale diepte wierdelagen: >400 cm
Omschrijving boring: Deze boring is sterk vergelijkbaar met boring 4. Tot op een diepte van meer 

dan zijn hier wierdelagen aanwezig, bestaande uit vuile klei, as en mest. De intacte wierdela-
gen beginnen al vanaf enkele decimeters diepte, hier heeft dus nooit verstoring tot op grote 
diepte plaatsgevonden. Op een diepte van 368 werd een dun geelbruin mestbandje aange-
troffen (Figuur 6) dat sterk deed denken aan een vergelijkbaar maar dikker laagje in boring 4 
(Figuur 4).

Monsters: nvt.
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Figuur 6. Mest- en asrijke lagen op een diepte van ruim 3,5 meter in boring 6.

Boornummer: 7
Coördinaat: 218131 / 597284
Omschrijving locatie: In de berm van de Borgweg, aan de zijde van de Asingahof, ongeveer ter 

hoogte van de Sporthal (oostzijde oostelijke wierde).
Maximale diepte wierdelagen: 250 cm
Omschrijving boring: Tot op 50 cm diepte is de bodem wat rommelig, maar daaronder bevinden 

zich intacte wierdelagen. Tot op een diepte van 150 cm zijn nog spikkels baksteen in de bodem 
aanwezig. In tegenstelling tot de nabijgelegen boringen 4 en 6, kon in deze boring wel mooi 
de overgang van de wierdelagen naar de natuurlijke kwelder worden bereikt, op ongeveer 250 
cm diepte. Daarboven werden wederom dikke mestlagen aangetroffen (Figuur 7). 

Monsters: nvt.

Boornummer: 8
Coördinaat: 217860 / 597452
Omschrijving locatie: Op een graslandje aan de noordkant van het informatiecentrum. Het 

graslandje ligt achter de parkeerplaats, en ongeveer een meter lager. Vermoedelijk komt 
dit vooral door grond die is opgebracht voor die parkeerplaats, en niet zozeer omdat het 
graslandje is afgegraven.

Maximale diepte wierdelagen: 230 cm
Omschrijving boring: De bodem ter plaatse van de boring is maximaal 40 cm verstoord. Daaron-

der is een variatie aan wierdepakketten aanwezig, met baksteenspikkels tot op 150 cm diepte 
plaatsgevonden. Op een diepte van 368 werd een dun geelbruin mestbandje aangetroffen (Fi-
guur 6) dat sterk deed denken aan een vergelijkbaar maar dikker laagje in boring 4 (Figuur 4).

Monsters:
• 8.1, 170-230 cm: Een monster waarin slechts zeer beperkt een kweldersignaal nog aanwezig 

is. Mogelijk is deze laag gevormd na de 
bedijking. Een sterke aanwijzing hiervoor 
is de vondst van korenbloem, die in ‘echte 
wierdemonsters’ normaal ontbreekt.

 

Figuur 7. De net opgeboorde overgang tussen de 
grijsbruine mestlagen en de natuurlijke, blauw-
grijze klei daaronder in boring 7.
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Boornummer: 9
Coördinaat: 217796 / 597198
Omschrijving locatie: Aan de zuidwestkant van het dorp op een open grasveld (zuidwestkant 

westelijke wierde). De Ulrummers wisten te vertellen dat hier niet zo heel lang geleden nog 
gebouwen gesloopt waren.

Maximale diepte wierdelagen: nvt.
Omschrijving boring: Tot op een diepte van 160 cm beneden maaiveld werden werd veel puin en 

mortel aangetroffen, en deze lagen waren dan ook moeilijk boren (Figuur 8). Zonder overtui-
gende wierdelagen gingen deze over in de natuurlijke kwelder, waarvan nog een cm of tien in 
de boor werd aangetroffen. Vanaf 170 cm benden maaiveld werd wadzand aangetroffen.

Monsters: nvt.

Boornummer: 10
Coördinaat: 217764 / 597170
Omschrijving locatie: Op een weiland buiten het dorp, aan de zuidwestkant.
Maximale diepte wierdelagen: nvt.
Omschrijving boring: de boring bevatte, op een ‘normale’ bouwvoor na, geen directe aanwijzing voor 

menselijke activiteit. Vanaf 30 cm bevatte de guts klei met een grote hoeveelheid zandlagen.
Monsters: nvt.

Figuur 8. Een foto van het steken van boring 9 
werd opgenomen als illustratie bij een artikel 
over het project in het Dagblad van het Noor-
den (Van Hebel F (2015) Red de Dutch Moun-
tains. Dagblad van het Noorden, 9 maart 2015..

Boornummer: 11
Coördinaat: 218033 / 597121
Omschrijving locatie: Ten zuiden van de ijsbaan, langs het fietspad naar het Asingapark. Het fiets-

pad ligt op een, vermoedelijk vrij recente, verhoogde wal.
Maximale diepte wierdelagen: nvt.
Omschrijving boring: De bovenste laag bestaat hier inderdaad uit vrij recent opgebrachte grond, 

van wierdelagen is dan ook geen sprake. Daaronder bevinden zich wederom klassieke kwel-
derafzetting, waarbij het bijna arbitrair is of het nu klei met zandlagen, of zand met kleilagen 
betreft (Figuur 9).

Monsters: nvt.
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Figuur 9. Zand en kleilagen getuigen van vroegere kweldervorming in boring 11. Let overigens op het 
kleurverschil met de onder de oxidatie-reductiegrens liggende klei uit boring 1 (Figuur 2). De klei in 
deze boring is veel ‘bruiner’.

Boornummer: 12
Coördinaat: 217919 / 597253
Omschrijving locatie: In de zuidkant van de speeltuin, nabij de ingang aan de Snakkeburen (grens 

beide wierden).
Maximale diepte wierdelagen: nvt.
Omschrijving boring: In deze boring werden geen overtuigende wierdelagen aangetroffen. Als 

hier al een wierdepakket geweest is, was dat niet dik, want vanaf een meter is er sprake van 
intacte kwelderlagen. Hierin is nog een meter diep geboord om vast te stellen of er nog over-
spoelde cultuurlagen onder zitten, hetgeen niet het geval bleek. 

Monsters: nvt.

Boornummer: 13
Coördinaat: 218072 / 597337
Omschrijving locatie: Op een grasveld tussen twee woonblokken, direct ten noorden van de Asin-

gastraat ter hoogte van de Asingahof (oostelijke wierde).
Maximale diepte wierdelagen: 281 cm
Omschrijving boring: Boring 13 is weer een ‘echte wierdeboring’. In de boring is een mooie afwis-

seling van mestlagen, aslagen en vuile terplagen aanwezig (Figuur 10). De bovenste 100 cm 
bevat weinig mest en as, maar lijkt ook niet erg verstoord. Hier is waarschijnlijk sprake van 
een ophoging die in korte tijd heeft plaatsgevonden.
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Figuur 10. Afwisseling van as (donkergrijze laagje vlak voor 200 cm), mest, en vuile klei (212-226 cm) 
in boring 13. 

Monsters:
• 13.1, 140-152 cm: In deze laag is zowel gerst als tuinboon aangetroffen. De aanwezigheid 

van typische kwelderplanten als melkkruid en schijnspurrie laten zien dat dit lagen zijn uit de 
tijd dat de zee nog duidelijk invloed had. Verscheidene meer zoete onkruiden wijzen op het 
cultuurlandschap rond de onbedijkte wierde.

• 13.2, 158-165 cm: In dit monster bevinden zich weinig resten, maar ze sluiten goed aan bij 
monster 13.1

• 13.3, 194-198 cm: Dit kleine monstertje is vooral genomen om te kijken of de veldinterpretatie 
van aslaag bevestigd kon worden. Grote stukken houtskool en verbrande zaden, waaronder 
graanresten, laten inderdaad zien dat deze interpretatie klopt. 

• 13.4, 198-211 cm: Het aandeel kwelderplanten in dit monster is duidelijk groter dan in mon-
sters 13.1 en 13.2. Vermoedelijk stamt dit monster uit een periode waarin het landschap direct 
rond de wierde nog wat ‘zilter’ was. Resten van gebruiksplanten zijn afwezig.

• 13.5, 226-249 cm: Dit monster lijkt sterk op monster 13.4. Dit is het enige monster waarin 
zeeweegbree is aangetroffen (Figuur 11).

Boornummer: 14
Coördinaat: 218073 / 597369
Omschrijving locatie: Op een grasveld tussen twee woonblokken, direct ten noorden van de 

Asingastraat ter hoogte van de Asingahof. Zelfde grasveld als boring 13.1, maar ongeveer 30 
meter noordelijker (oostelijke wierde).

Maximale diepte wierdelagen: nvt.
Omschrijving boring: Op een diepte van ongeveer 70 cm bleek het niet mogelijk om deze boring 

dieper te krijgen. Daarom is besloten om enkele meters westelijker een volgende poging te 
wagen (boring 15).

Monsters: nvt.

Boornummer: 15
Coördinaat: 218068 / 597369
Omschrijving locatie: Op een grasveld tussen twee woonblokken, direct ten noorden van de Asin-

gastraat ter hoogte van de Asingahof. Iets ten westen van boring 14 (oostelijke wierde).
Maximale diepte wierdelagen: 245 cm
Omschrijving boring: De boring bevat tot op vrij grote diepte (twee meter) sporen van relatief 

jonge menselijke activiteit, met name in de vorm van mortel. Op een diepte van 225 cm werd 
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een schelplaagje aangetroffen, waarschijnlijk afval van een vroeg-historisch maal. Ook in deze 
boring werden weer mestlagen aangetroffen. De natuurlijke kweldersedimenten gaan ten 
misnbte door tot op ene diepte van 400 cm beneden maaiveld. De onderkant ervan kon door 
een gebrek aan verdere verlengstangen niet worden bereikt. Wel is er vanaf drie meter diepte 
een duidelijke toename in de hoeveelheid zandlagen tussen de kleiafzettingen.

Monsters: nvt.

 

Figuur 11. Zeeweegbree, een kwelderplant 
aangetroffen in boring 13. Dit exemplaar stond 
bij de Eemshaven.

Boornummer: 16
Coördinaat: 217802 / 597377
Omschrijving locatie: Op een in onbruik geraakte 

achtertuin op het terrein van Bakker Ulrum 
bv, tussen de Nieuwstraat en de H. Scholtestraat (westelijke wierde, Figuur 12).

Maximale diepte wierdelagen: 314 cm
Omschrijving boring: Ter plaatse van deze boring zat er vrij veel baksteen in de bovengrond, 

waardoor het noodzakelijk was eerst een deel te boren met een edelmanboor (Figuur 13). 
Vanaf een cm of 70 gaat deze baksteenrijke rommelige bovenlaag over in een fosfaathouden-
de grijze kleilaag, die doorloopt tot op een diepte van 194 cm. Dit gehele pakket lijkt in rela-
tief korte tijd opgeworpen te zijn. In deze vrij homogene fosfaathoudende kleilaag bevinden 
zich nog enkele dunnere donkere laagjes met baksteen, die wijzen op een datering die niet 
ouder kan zijn dan de volle middeleeuwen (Figuur 14). Direct onder de fosfaathoudende lagen 
is een aanwijzing aangetroffen voor wat waarschijnlijk de aanleiding voor deze ophoging is 
geweest. Een dikke zandlaag tussen 194 en 198 cm getuigt van een grote dynamische over-
stroming, waarbij in een keer veel sediment is afgezet. Opvallend genoeg is onder deze laag 
geen baksteen meer aangetroffen. De overgang tussen de natuurlijke kwelder en de wierdela-
gen is ook hier wat diffuus, maar ligt op ruim drie meter. 

 
Figuur 12. Locatie van boring 16.
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Figuur 13. Baksteenpuin bovenin boring 16. 

Figuur 14. Donker baksteenhoudend laagje (aangegeven met witte stippellijnen) tussen 162 en 166 
cm in boring 16. Een vergelijkbaar laagje is aangetroffen tussen 180 en 185 cm.

Monsters:
• 16.1, 219-226 cm: Enkele kwelderplanten getuigen van het landschap waarin de wierde zich 

bevond, maar onkruiden die horen bij een intensief gebruikt cultuurlandschap, zoals knop-
herik en beklierde duizenknoop zijn in de meerderheid. Passend in dit beeld is ook de meest 
dominant aanwezige soort: melganzenvoet. In terpenmonsters komt deze soort weliswaar 
vaak voor, maar vaak in lagere hoeveelheden. Opvallend is ook de aanwezigheid van verbran-
de mest in dit monster.

• 16.2, 234-237 cm: In dit kleine monster zijn te weinig resten aangetroffen om verregaande 
uitspraken te doen. Het sluit goed aan bij monster 16.1. 

• 16.3, 237-252 cm: Meer dan 16.1 zijn in dit monster de resten van typische door mensen be-
invloede kweldergraslanden aanwezig, met schorrenzoutgras, leeuwentand en rode ogen-
troost. Een zaad van zwarte mosterd wijst op de aanwezigheid van nuttige wilde planten. 

• 16.4, 260-275 cm: In dit monster is kweldervegetatie nog duidelijker vertegenwoordigd. Dit 
monster stamt waarschijnlijk uit een tijd dat de kwelder in de directe nabijheid van Ulrum 
nog vaker overstroomde en dus ook wat ‘zilter’ was. Wel getuigen de ook duidelijk aanwezige 
onkruiden nog steeds van gebruik door de mens.

• 16.5, 296-314 cm: Als monster 16.4, maar met een iets hogere aanwezigheid van grassen.

Boornummer: 17
Coördinaat: 217843 / 597296
Omschrijving locatie: Op het terrein van de kerk, direct ten zuiden van onderwijsgebouwtje Irene 

in een perkje (westelijke wierde).
Maximale diepte wierdelagen: 298 cm
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Omschrijving boring: De bovenste 113 cm van deze boring bestaat uit opvallend homogene, 
bruingrijze sterk zandige klei, en hangt waarschijnlijk samen met relatief jonge ophogin-
gen of vergravingen, die samenhangen met het kerkterrein. Vergelijkbare lagen zijn in geen 
enkele andere boring aangetroffen. De bovenlaag in boring 2, eveneens op het kerkterrein, is 
duidelijk anders van samenstelling. Onder dit pakket bevinden zich tot op een diepte van 170 
grijze tot donkergrijze rommelige wierdelagen, die vermoedelijk in vrij korte tijd opgehoogd 
zijn. Onder deze laag is de klei wat humeuzer, zichtbaar in een wat bruinere kleur. Tussen deze 
humeuzere, mestachtige wierdepakketten zijn meerdere duidelijke overspoelingsmomenten 
te herkennen, zichtbaar in de vorm van zandlagen. Het zou hier dan ook wel eens zo kunnen 
zijn dat het hier niet echt om wierdelagen gaat, maar meer om een intensief gebruikt deel 
van de hoge kwelderwal, waar toch nog met enige regelmaat een behoorlijke overstroming 
plaatsvond. 

Monsters: nvt.

Figuur 15. De bovengrond in boring 17.

Figuur 16. Meerdere overspoelingslagen (duidelijk zichtbaar rond 186, 189, 191, en 194-197 cm) 
tussen de humeuze mestachtige wierdelagen getuigen van periodieke overstromingen tijdens de 
gebruiksfase.

Van Hebel F (2015) Red de Dutch Mountains. Dagblad van het Noorden, 9 maart 2015.

Boornummer: 18
Coördinaat: 217847 / 597239
Omschrijving locatie: Op het hertenkamp aan de zuidkant van het kerkterrein (westelijke wierde).
Maximale diepte wierdelagen: 228 cm
Omschrijving boring: Tot op ongeveer een meter diepte is de klei in deze boring vrij zandig. 

Daaronder zijn duidelijk wierdelagen aangetroffen, maar sterk mestachtige lagen ontbreken 
hier opvallend genoeg. Op 173 cm beneden maaiveld getuigt een cm dik zandbandje van een 
behoorlijke overstroming. Alleen helemaal onderin de antropogene pakketten is een meer 
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humeuze laag aangetroffen. De kwelderafzettingen onder de antropogene lagen bevatten 
weer talloze zandlagen (Figuur 17). 

Monsters:
• 18.1, 210-228 cm: In het monster bevinden zich zowel kwelderplanten als verstoringsplan-

ten. Een kafnaald van gerst wijs op de beschikbaarheid van graan in de tijd dat deze laag is 
gevormd.

Figuur 17. Talrijke zand- en kleilagen onderin boring 18.

Boornummer: 19
Coördinaat: 217956 / 597343
Omschrijving locatie: In de tuin van Kerkstraat 13 (oostelijke wierde).
Maximale diepte wierdelagen: 325.
Omschrijving boring: In deze boring zijn meerdere sterk humeuze, mestachtige lagen aangetrof-

fen. Fragmentjes mortel zijn nog aangetroffen op een diepte van meer dan twee meter. Tus-
sen de wierdelagen in zijn geen overspoelingsniveaus aangetroffen zoals in enkele boringen 
op de westelijke wierde. Vanaf 325 cm zijn intacte kwelderafzettingen aangetroffen, die op 
370 cm overgaan in zogenaamd wadzand.

Monsters: nvt. 
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Bijlage 3: Resultaten archeologisch onderzoek



96 Het verhaal van Ulrum – Terpen- en Wierdenland



97 Het verhaal van Ulrum – Terpen- en Wierdenland

Johan Nicolay, Mans Schepers en Annet Nieuwhof

Johan Nicolay, Mans Schepers en Annet Nieuwhof

Ulrum: 
een dubbelwierde op een markante kwelderwal

Inleiding
Het huidige Ulrum ligt op twee, aan elkaar gegroeide wier-
den. Op de westelijke wierde staat de Gereformeerde kerk,, op 
de oostelijke wierde het seniorencomplex ‘Borgstee’ (fig. 1). 
Anders dan veel andere wierden in de provincie Groningen is 
de dubbelwierde Ulrum nog vrijwel intact. Alleen waar nu de 
ijsbaan ligt, is een deel van het oorspronkelijke reliëf verdwe-
nen door commerciële afgraving van de terpaarde. De tot voor 
kort enige beschikbare archeologische informatie over Ulrum 
zelf komt uit een kleine opgraving voorafgaand aan de bouw 
van het seniorencomplex in 1995.1 Aannames over de opbouw 
en ouderdom van de dubbelwierde zijn vooral gebaseerd op 
archeologisch onderzoek in de Tuinsterwierden oostelijk van 
Leens. Hier bleken goed geconserveerde wierdelagen aanwe-

1 Groenendijk 2006.

zig, en de resten van tientallen zodenhuizen van een nederzet-
ting uit de 5e-9e eeuw. Booronderzoek in het kader van het 
project Terpen- en Wierdenland levert voor het eerst infor-
matie over de opbouw van de dubbelwierde van Ulrum zelf. In 
de opgeboorde lagen zijn botanische resten aangetroffen, die 
het mogelijk maken een beeld te schetsen van het landschap 
rond Ulrum in de vroege middeleeuwen en van de gewassen 
die hier toen werden verbouwd. Op grond van dat onderzoek 
en aangevuld met waarnemingen in de omgeving van Ulrum 
kan een beeld worden geschetst van de bewoningsgeschiede-
nis van deze wierde op een markante kwelderwal.

Wonen op een schiereiland
Toen rond 500 v.Chr. de meer zuidelijk gelegen kwelder-
wal bewoond raakte, met wierden zoals die van Englum en 

Fig. 1 Ulrum vanuit de lucht. In het midden boven de kerk op de westelijke wierde, midden rechts de Borgstee op de oostelijke wierde. Het reliëf is op de foto 
niet te zien.  Het park linksonder is het terrein van de voormalige Asingaborg. Foto © Terpen- en Wierdenland/Aerophoto Eelde.
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Ezinge,maakte de locatie van het latere Ulrum nog deel uit 
van een waddengebied in het brede getijdebekken van de 
Hunze.2 Het duurde tot in de 1e eeuw n.Chr. voordat langs 
de westelijke oever van dit bekken een nieuwe brede kwel-
derwal ontstond, de ondergrond van de latere wierdenrij 
Menneweer-Ulrum-Leens-Wehe (fig. 2 en 3). Parallel daar-
aan ontwikkelde zich al heel snel nog een kwelderwal. Toen 
Ulrum, vermoedelijk in de 5e eeuw, als woonplaats in gebruik 
werd genomen, lag ten noorden van deze kwelderwallen een 
lager kweldergebied, aan de noordzijde begrensd door een 
nieuwe brede kwelderwal. Hierop liggen nu de zogenaamde 
‘groene wierden’ van Midhuizen, Westerhorn en Hornhuizen, 
die teruggaan tot de 9e of 10e eeuw (fig. 2). Aan de westzijde 
grensde het kweldergebied rond Ulrum aan een nieuw getij-

2 Voor de vorming van het kweldergebied rond Ulrum, zie Vos & Knol 
2005; 2015; zie ook Kooi 1991, vooral fig. 2.

debekken, de Lauwerszee, dat zich al vanaf de Romeinse tijd 
aan het uitbreiden was en dat waarschijnlijk rond 800 een 
aanzienlijke omvang had bereikt.3 

De uitbouw van de kwelder in het eerste millennium van 
onze jaartelling hangt deels samen met twee processen: het 
geleidelijk dichtslibben van de monding van de Hunze en 
het ontstaan van een nieuwe waterloop: het Reitdiep. Dat 
sloot in westelijke richting aan op het getijdebekken van de 
Lauwerszee en nam zo de afwatering van de Hunze over. 
Vermoed wordt dat menselijk ingrijpen ten grondslag lag aan 
het ontstaan van het Reitdiep; door middel van het graven 
van een kanaal tussen de Hunze en de Lauwerszee is mogelijk 
geprobeerd de afwatering van het gebied te verbeteren.4 Ten 
westen en ten zuiden van Ulrum zijn door het ontstaan van de 

3 Knol & Vos 2018.
4 Vos & Knol 2015.

Fig. 2  De wierdenrij Menneweer-Wehe met oander andere Ulrum, ten opzichte van oudere wierden, de Lauwerszee  in het westen, het Reitdiep in het zuiden 
en de monding van de voormalige Hunze. Op de kaart zijn ook ingepolderde delen van het Reitdiep en van de kwelders langs de kust aangegeven. 1. kwelder-
wal; 2. Hunze-monding; 3. Dijk en jaartal inpoldering; 4. Oudere wierde;  5. Wierden uit de late 5e eeuw; 6. Jongere wierdedorpen. Naar Groenendijk 2006 en 
Kooi 1991.
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Lauwerszee en het Reitdiep gebieden weggespoeld, zodat de 
wierden op de kwelderwal van Ulrum en Leens in een kwel-
dergebied lagen dat als een soort schiereiland aan drie zijden 
omgeven werd door wadvlaktes en geulen. De opvallende lig-
ging van de wierden Vierhuizen, Midhalm en Oosterhalm, 
direct ten zuiden het westelijke uiteinde van de wal waarop 
Ulrum ligt, hangt met de vorming van de Lauwerszee samen: 
de drie wierden lagen op een zeker al in de Romeinse tijd be-
woonde kwelderwal, die zich verder naar westen uitstrekte en 
grotendeels door de uitdijende Lauwerszee is weggespoeld.

De kwelderwal waarop Ulrum ligt, bestaat uit sterk zandi-
ge klei (lichte zavel) die uitermate geschikt is voor akkerbouw. 
Uit waarnemingen in Menneweer, Ulrum en Leens blijkt dat 
de top van de kwelderwal direct onder deze wierden van west 
naar oost geleidelijk oploopt: 0,30 m -NAP (Menneweer), 0,25 
m +NAP (Ulrum) en 0,90 m +NAP (Leens).5 Na het begin van 
de bewoning is de hoogte van de kwelderwal nog aanzienlijk 
toegenomen in hoogte, met een vergelijkbaar hoogteverschil 
tussen west en oost. De hoogte van de huidige top van de 
kwelderwal loopt op van 1,3 m +NAP in het westen tot 2,0 
m +NAP in het oosten. Het verschil in hoogte heeft te maken 
met de vorm van het voormalige Hunzebekken: doordat het 
westelijke uiteinde van de kwelderwal bij westenwind enigs-
zins in de luwte lag, werd hier bij opstuwend water minder 

5 Groenendijk 2006, 532.

zand aangevoerd dan dichter bij de monding van de Hunze.6 
De opslibbing van 1.10 bij Leens tot 1.60 m bij Menneweer 
gedurende de slechts 600 jaar tussen het begin van de bewo-
ning en de bedijking is aanzienlijk, bijvoorbeeld vergeleken 
met de opslibbing van 70 cm in Ezinge tussen het begin van 
de bewoning rond 500 v.Chr. en de bedijking rond 1100.7 In 
Ezinge groeide de kwelderwal 4 tot 5 cm per eeuw in hoogte, 
terwijl de kwelderwal tussen Leens en Menneweer met maar 
liefst 18 tot 26 cm per eeuw groeide. Die sterke opslibbing 
hangt wellicht samen met de uitbreiding van de Lauwerszee; 
de luwte waarin het westelijke deel van de kwelderwal bij 
Menneweer lag, speelde in elk geval al snel na het begin van 
de bewoning geen rol meer. Het geërodeerde sediment in het 
Lauwerszeegebied bleef beschikbaar in het getijdesysteem en 
kon in de directe omgeving opnieuw worden afgezet. 

Romeinse legioenen gestrand in Leens?
Onderzoek naar de vroege geschiedenis van Nederland was 
in de 17e en 18e het werkveld van historici, die zich baseer-
den op klassieke en vroegmiddeleeuwse bronnen. Eén van 
deze historici was Menso Alting. Van zijn hand verscheen in 
1697 een boek over de Bataven en Friezen in de Romeinse 
tijd. In dit boek krijgen de wierde Leens en de naastgelegen 
Tuinsterwierden een bijzondere betekenis. Volgens Alting 

6 Groenendijk 2006, 532.
7 Nieuwhof & Vos 2018.

Fig. 3 Ulrum en omgeving op het Actueel Hoogtebestand Nederland. De hoogste delen zijn donkerbruin, de laagste blauw. 
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waren het namelijk deze wierden waarop de Romeinse le-
geraanvoerder Vitellius en zijn legioenssoldaten zich redden 
toen ze in 15 n.Chr. door een springvloed werden overvallen. 
De soldaten maakten deel uit van een legermacht onder lei-
ding van Germanicus, tijdens een veldtocht die als wraakactie 
volgde op de zogenaamde ‘Varusslag’ in 9 n.Chr.

In zijn Annalen beschrijft Tacitus de bijna noodlottige te-
rugtocht van Vitellius en zijn troepen:

“Ondertussen droeg Germanicus van de legioenen die hij 
op de schepen vervoerd had, het tweede en veertiende over aan 
Publius Vitellius om over de landroute te reizen opdat de vloot 
minder zwaarbeladen de ondiepten van de zee zou kunnen be-
varen of bij eb minder vast zou komen te zitten. Vitellius had 
een rustig begin van zijn tocht omdat de grond droog was en de 
branding slechts kalm aan kwam klotsen: maar daarna werd 
de kolonne heen en weer gesleurd door het aanzwellen van 
de Noordenwind ... waardoor de Oceaan het meest onstuimig 
wordt. Alles werd door de stromingen overspoeld, door draai-
kolken verzwolgen... 

Tenslotte wist Vitellius te ontkomen naar hogergelegen ge-
bied en voerde de kolonne naar dezelfde plaats. Ze brachten de 
nacht door zonder levensmiddelen, zonder vuur, een groot deel 
zonder kleren of met geradbraakte ledematen... Het licht heeft 
het zicht op de aarde weer teruggegeven en ze zijn doorgestoten 
tot aan de rivier [de Wezer] waarheen Caesar [Germanicus] 
zich met de vloot begeven had. Daarop zijn de legioenen inge-
scheept, terwijl het gerucht ging dat zij verdronken waren; en 
men hechtte geen geloof aan hun behoud voordat zij Caesar en 
het leger weer terugzagen.”8

In het werk van Alting, vertaald door Van Giffen in zijn opgra-
vingsverslag van Leens,9 wordt het stranden van de Romeinse 
troepen in het Groningse kweldergebied gesitueerd, en de ri-
vier wordt geïnterpreteerd als de Hunze:

“Uit de volgorde zelve van het verhaal blijkt onweerlegbaar, 
dat Germanicus, die met de beide andere legioenen en hulptroe-
pen per vloot vooruit gegaan was, echter reeds voor het opste-
ken van den storm terzelfder plaatse was aangekomen. En nu 
is het niet zoo moeilijk te besluiten, waar die Hoogten (Edita) 
waren. Immers daar, waar thans het dorp Leens, op een rond-
om zeer hoogen bodem, is gelegen, ongeveer 500 passen van de 
haven, waar Vitellius, naar vermeld wordt, door Germanicus 
op de vloot is opgenomen, aan welke opvatting de beteekenis 
van het woord zelf steun geeft. Immers, dat Loo of Lee in onze 
taal een hoogte (Editum) aanwijst, blijkt zonder eenigen twijfel 
uit de ook nu nog in zwang zijnde spreekwijze “op ’t Lo” en “op 
de Loën”, d.w.z. op een hoogte (Editum) of hoogten (Editiora). 
Loën en Leën of “Leens” derhalve, zijn hoogten (Edita), door 
de Germanen aldus genoemd, ook al waren ze tot op dien tijd 
onbebouwd, en onbewoond...”

Welk hooggelegen gebied door Tacitus wordt bedoeld, is on-
duidelijk. Dat het bij de door Alting genoemde ‘hoogten’ niet 

8 Tacitus, Annales I, 70; vertaling grotendeels naar: https://benbijnsdorp.nl.
9 Van Giffen 1940, 28-30.

om Leens, de Tuinsterwierden of andere wierden in de directe 
omgeving kan gaan, zal bij later onderzoek uit hun niet-na-
tuurlijke karakter en hun datering blijken.

Natuurlijke of kunstmatige heuvels?
De vroegste fase van het terponderzoek zelf richtte zich op 
de cruciale vraag of de hoogten in het kweldergebied van 
Friesland en Groningen een natuurlijk reliëf vertegenwoor-
digen, of door de mens zijn opgeworpen.10 Hoewel op basis 
van informatie uit Plinius’ Naturalis Historia al door Ubbo 
Emmius (1616) was geconcludeerd dat terpen en wierden het 
resultaat van menselijk handelen zijn, stelt de Friese geograaf 
Friedrich Arends nog in 1833:

“De meeste geleerden zijn van oordeel, dat deze heuvels door 
de vroegste bewoners der kleistreek opgeworpen zijn, om daar-
op bij hooge vloeden met hun vee eene schuilplaats te vinden… 
Ongetwijfeld is zulks het geval met de kleineren, of voorname-
lijk met die groote menigte, welke slechts ruimte voor een enkele 
of een paar huizen aanbieden: het merendeel echter zal door de 
natuur geschapen zijn... .”11

Als hij zich beter had geïnformeerd, was Arends vast tot 
een andere conclusie gekomen. Enkele jaren eerder, in 1827 
en 1828, waren door de Groningse artsen Gozewinus Acker 
Stratingh en Rembertus Westerhoff namelijk de eerste kijkga-
ten in Groningse wierden en Friese terpen gegraven, waaruit 
overtuigend bleek dat ze door de mens zijn opgeworpen.12 
Eén van deze ‘putschachten’ werd gegraven ‘in de wierde te 
Leens’, zoals blijkt uit een brief die Westerhoff op 18 april 1828 
aan Acker Stratingh schreef.13 In de brief wordt verder ver-
meld dat dit niet hun eerste ‘graving’ is, en dat vooral de aan-
gesneden mestlagen een grote rijkdom aan archeologisch ma-
teriaal bevatten. Tot een publicatie van het onderzoek kwam 
het helaas nooit.14

Wat we weten over het onderzoek in Leens is te danken 
aan ene J.G. Rijkens, schoolonderwijzer in Leens. Zonder te 
verwijzen naar beide artsen die het onderzoek hebben uitge-
voerd, publiceert Rijkens de resultaten van de schachtgraving 
in de meest westelijke van de Tuinsterwierden, uitgevoerd op 
10 en 11 april 1828. In de Almanak ter bevordering van kennis 
en goeden smaak verschijnt in 1835 het artikel ‘Korte schets 
omtrent de Leenster-Wierden’. Enkele jaren later wordt het 
onderzoek gevolgd door het graven van een tweede schacht, 
nu in de oostelijke wierde en vermoedelijk uitgevoerd door 
Rijkens zelf (1832). Van de opbouw van beide wierden wordt 
een uitgebreide beschrijving gegeven, met een vermelding van 
de diepte van de verschillende wierdelagen en van de vond-
sten die deze bevatten. Dat de wierden kunstmatige, door de 
mens opgeworpen heuvels zijn, staat nu wel vast, ondanks dat 
het volgens Rijkens nog steeds niet ontbreekt aan “...lieden, 

10 Halbertsma 1963, 11-16, met referenties.
11 Citaat naar Halbertsma 1963, 15-16.
12 Halberstma 1963, 14-15; Reinders, in voorb.
13 De briefwisseling wordt binnenkort gepubliceerd door Reinders (in 

voorb.).
14 Reinders 2001.
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Fig. 4 Profielbeschrijvingen van de Tuinsterwierden bij Leens, zoals die zijn gepubliceerd door Rijkens (1835) en zoals Van Giffen ze zelf heeft waargenomen 
(naar Van Giffen 1940, tekstfig. 1).

Fig. 5 Door Van Giffen gepubliceerd profiel van zijn opgraving in de westelijke Tuinsterwierde, met een pakket vloer- en ophogingslagen, onderbroken door 
‘zodenbanken’ (naar Van Giffen 1940, fig. 17).
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zelfs belezene, die hun gevoelen voor eene opwerping van de 
zee laten gelden.”15

De opbouw van de wierden die Rijkens beschrijft is ook 
in schematische vorm gepubliceerd door Van Giffen, naast 
een schema van de wierdelagen die hij zelf tijdens een opgra-
ving in de westelijke Tuinsterwierde had waargenomen (fig. 
4). De tekeningen geven een prachtig beeld van de variatie 
aan klei- en meer mestrijke lagen, die tot een diepte van ca. 
5,5 m in de westelijke wierde voorkomen; in de oostelijke 
wierde wordt deze diepte wegens opkomend grondwater niet 
bereikt. Opmerkelijk zijn de vele organische vondsten, vooral 
in mestlagen, waaronder ‘wol’, ‘wollen weefsel’, ‘paardenhaar’ 
en zelfs ‘menschenhaar’. Ook wordt vermeld dat in de wierde-
lagen aardewerk, metaal, stukjes maalsteen van tefriet, dierlijk 
bot (o.a. schaap en vogel), hout (o.a. ‘wandoverblijfselen’ in de 
vorm van vlechtwerk) en zaden (o.a. van berk) aanwezig zijn.

Van Giffen en de westelijke Tuinsterwierde
Na zijn beroemde opgravingen in Ezinge (1931-1934) ver-
volgde Van Giffen het wierdenonderzoek in 1939, als de wes-
telijke Tuinsterwierde voor de winning van vruchtbare terp-
aarde wordt afgegraven. Hij richtte zich op het centrale deel 
van de wierde, waarvan de top op dat moment tot ruim 5 m 
+NAP reikte. De wierde zelf was ca. 4 m hoog en kenmerkte 
zich door de volgende opbouw:

“Behalve de meer homogene deklaag en de aanwezigheid 
van enkele [water]putten, springt hierbij vooral in het oog, dat 
het zgn mestlagencomplex niet alleen uit een groot aantal ho-

15 Rijkens 1835, 59.

Fig. 6 Foto en vlaktekening van een van de zodenhuizen die door Van Giffen 
in de westelijke Tuinsterwierde zijn opgegraven. Binnen dikke wanden van 
gestapelde zoden staan palen van een vliering, omgeven door mestrijke vloer-
lagen. Bron: Van Giffen 1940, fig. 16 en 18; © Rijksuniversiteit Groningen, 
Groninger Instituut voor Archeologie.
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rizontale organische laagjes bestond, doch bovendien ook, dat 
het plaatselijk onderbroken was door verticale zodenbanken.”16 

Uit het al genoemde profiel blijkt dat het grootste deel van 
de wierde is opgebouwd uit een afwisseling van ‘zavelige klei’ 
of ‘zavelige klei en zoden’, en ‘stroomest’ (fig. 4). Een door 
Van Giffen gepubliceerde tekening van een opgravingsprofiel 
toont opnieuw de afwisseling van zavelige klei en mestlaagjes, 
evenals de onderbreking van de gelaagdheid met ‘zodenban-
ken’ (fig. 5).

Uit de opgravingsvlakken en profielen werd al snel duide-
lijk dat de ‘zodenbanken’ in feite opgestapelde zoden zijn, die 
de wanden van huizen en bijgebouwen vormden. De huizen 
waren in het platte vlak goed herkenbaar aan de lichtgekleur-
de, ruim 1 m brede zodenbanen, met daarbinnen humeuze, 
vaak mestrijke vloerniveaus (fig. 6). Bijzonder aan de zoden-
huizen is dat ze lange tijd min of meer op dezelfde locatie zijn 
herbouwd, een aanwijzing dat de indeling van woonerven ge-
durende enkele generaties onveranderd bleef. Binnen enkele 
van de wanden werden staken van vlechtwerk waargenomen, 
waarmee de zodenstapelingen aan de binnenzijde waren be-
kleed. Slechts een deel van de gebouwen had middenstaan-
ders. Hoewel Van Giffen nog veronderstelde dat deze de dak-
constructie droegen, wordt tegenwoordig aangenomen dat ze 
voor het dragen van een vliering boven het staldeel dienden.17

16 Van Giffen 1940, 32.
17 Van Giffen 1940, 33, 35 versus Postma 2015, 79-83.

Uit de gepubliceerde profielen blijkt dat de vroegste zo-
denstructuren direct op het platte vlak zijn aangelegd, zonder 
dat eerst een podium van klei was opgeworpen. Dit wijst erop 
dat de kwelder dusdanig hoog was opgeslibd, dat deze ten 
tijde van de eerste bewoning zelfs niet in de wintermaanden 
met zeewater overstroomd werd. Op een profielfoto is direct 
onder de eerste zodenstructuren een humeuze laag zichtbaar 
(fig. 7). Hoewel Van Giffen aangeeft dat de gebouwen direct 
op ‘vasten grond’ (de natuurlijke kwelderwal) zijn gebouwd.18 
Dit betekent dat de kwelderwal voorafgaand aan bewoning 
eerst enige tijd als akker is gebruikt, vermoedelijk door de 
bewoners van de meer zuidelijk of westelijk gelegen, oudere 
kwelderwallen.

Op grond van aardewerkvondsten dateerde Van Giffen de 
onderste terplagen in de tweede helft van de 7e eeuw.19 Het 
volgens hem vroegste aardewerk heeft de kenmerkende bui-
delvorm die tegenwoordig met de naam ‘Hessens-Schortens-
aardewerk’ wordt aangeduid. Het jongere aardewerk bestaat 
uit bolvormige kogelpotten, die de buidelvormige potten in 
de tijd opvolgen. Het gedraaide importaardewerk is afkomstig 
uit Mayen, Badorf en Pingsdorf. Dat het typische versierde 
Angelsaksische aardewerk, door Van Giffen gedateerd tot in 
de 6e eeuw, en Rijnlands knikwandaardewerk (6e-7e eeuw) 
volledig ontbreken, vormt voor Van Giffen de belangrijkste 
aanwijzing dat bewoning in Leens niet voor het midden van 
de 7e eeuw kan zijn aangevangen. Op basis van het jongste 

18 Van Giffen 1940, 41.
19 Van Giffen 1940, 61-62.

Fig. 7 Opgravingsfoto uit 1939 van een profiel dat haaks op de lengterichting van één van de zodenhuizen stond, met daarin duidelijk herkenbaar de zodenwan-
den en de mestrijke vloerniveaus. De onderste wanden staan op een humeuze, sterk homogene laag die als akkerlaag is te interpreteren. Foto © Rijksuniversiteit 
Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie.
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aardewerk wordt het aanbrengen van nieuwe wierdelagen tot 
in de 10e eeuw gedateerd, waarmee volgens Van Giffen bewe-
zen is “... dat van een algemeenere collectieve bedijking vóór 
1000 geen sprake is”.20 Pas ná de aanleg van zeewerende dij-
ken wordt de wierde als woonplaats verlaten om vervolgens 
als akkerland dienst te doen.

Zoals al uit de schachtgraving van Rijkens bleek, zijn 
vooral de mestlagen in de westelijke Tuinsterwierde uitzon-
derlijk rijk aan organisch materiaal. Tussen de houtvondsten 
zitten delen van houten schoppen, netdrijvers en een houten 
wagenwiel. De objecten van been hangen vooral met de pro-
ductie van textiel samen: spinklosjes, weefspoelen, naalden 
en als meest bijzondere vondst een vermoedelijk weefzwaard 
van walvisbot. Ook van het textiel zelf zijn resten aangetrof-
fen, in de vorm van een complete wollen pet (fig. 8) en ‘tal van 
kleinere en grootere stukjes weefsel en koord, hetzij van wol, 
hetzij van paardehaar of een nog andere grondstof ’.21

Op de binnenkant van vier kogelpotten uit de wierde za-
ten aangekoekte ‘spijsresten’ die Van Giffen door een Duitse 
collega liet onderzoeken. Uit de botanische resten in het aan-
koeksel bleek dat in drie van de potten ‘een zeer vette, ver-
moedelijk tevens vleeschrijke brei van goed gemalen haver, 
dan wel rogge- of tarwemeel’ was bereid.22 Als afwisseling aten 
de wierdebewoners ‘een soort groentesoep of moes’, waarvan 
resten in een vierde pot bewaard waren gebleven.

De wierdenrij wordt steeds ouder
Toen archeoloog Jaap Boersma in 1977 de nog te bespre-
ken resten van een grafveld op de wierde Elens beschreef, 
had hij zijn twijfels over de begindatering van de westelijke 
Tuinsterwierde in de 7e eeuw. De urn uit het grafveld en los 
gevonden aardewerk van dezelfde wierde zouden volgens 
hem niet vroeger uit de 9e eeuw zijn.23 Aangezien Elens en 
Leens op dezelfde kwelderwal liggen, wordt voor Leens een-
zelfde begindatering verondersteld.

20 Van Giffen 1940, 88.
21 Van Giffen 1940-43-44; zie ook Brandenburgh 2010 (o.a. een tweede wol-

len muts uit Leens, fig. 17).
22 Van Giffen 1940, 91-92.
23 Boersma 1977, 104 (voor datering grafveld, zie p. 103).

In zijn proefschrift uit 1993 geeft Egge Knol een samen-
vatting van de bevindingen in Leens.24 In tegenstelling tot 
Boersma dateert Knol het begin van de nederzetting juist 
vroeger dan Van Giffen deed, aan het eind van de 6e eeuw. 
Deze datering is gebaseerd op vondsten van ruwwandig aar-
dewerk uit het Duitse Rijnland, dat, net als enkele van de kam-
men, kenmerkend is voor de Merovingische periode (6e-7e 
eeuw). Ondanks de vondsten van Pingsdorf-aardewerk (10e-
12e eeuw), wordt het einde van de nederzetting in de late 8e 
of vroege 9e eeuw geplaatst. De nederzetting moet in dat geval 
gedurende een periode van ca. 275 jaar met een 4 m dik pak-
ket van klei, mest en afval zijn opgehoogd. Een groot deel van 
het jongere kogelpotaardewerk en het Pingsdorf-aardewerk 
komt uit waterputten die vanuit de top van de wierde zijn in-
gegraven.

Het aardewerk uit Leens is onlangs opnieuw door Amy 
Kuiper bekeken, met speciale aandacht voor de beginperi-
ode van de bewoning.25 De vondsten, die zich bevinden in 
het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis, bestaan 
onder andere uit vijf complete potten en ruim 100 randscher-
ven (fig. 9). Het overgrote deel van het aardewerk is toe te 
wijzen aan het type ‘Hessens-Schortens’, globaal te dateren 
van het midden van de 6e tot in de 7e eeuw. Ook het jongere 
kogelpotaardewerk is aanwezig, en te dateren van de 8e tot 
in de 12e en wellicht nog de 13e eeuw. Verrassend is de aan-
wezigheid van een potje dat veel beter is afgewerkt dan het 
andere aardewerk, doordat zowel de binnen- als buitenzijde 
is gepolijst. Vrijwel zeker gaat het om een onversierde variant 
van een kleine zogenaamde Schalenurne uit de 5e eeuw (fig. 9, 
4a). Dat de westelijke Tuinsterwierde in ieder geval vanaf de 
6e eeuw werd bewoond, blijkt ook uit het importaardewerk: 
de vroegste vormen bestaan uit Merovingisch ruwwandig 
aardewerk (6e-7e eeuw), en uit het vermoedelijk iets oudere 
Merovingisch gladwandig aardewerk (5e-6e eeuw). Op basis 
van deze nieuwe analyse van het aardewerk is de aanvang van 
bewoning vermoedelijk in de late 5e eeuw te plaatsen. De pe-
riode van bewoning, en daarmee van het aanbrengen van het 

24 Knol 1993, 124-128.
25 Kuiper 2018, met figuren.

Fig. 8 Versleten wollen pet uit de westelijke Tuinsterwierde, dankzij de aanwezigheid van compacte mestlagen  uitstekend geconserveerd (naar Van Giffen 1940, 
fig. 28).
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Fig. 9 Vondsten uit de opgraving in de westelijke Tuinsterwierde. Ondermeer: Hessens-Schortens aardewerk (in de bovenste rijen van B en D); kogelpotaarde-
werk (eerste rij van B en tweede rij van D); benen en houten voorwerpen; wollen pet (13); het kleine onversierd potje uit de 5e eeuw ( 4a); Pingsdorfaardewerk 
(4q); een stuk van een maalsteen (4p); een wulk (4s). Bron: Van Giffen 1940, fig. 5 en 8.
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pakket wierdelagen, beslaat op basis van deze nieuwe daterin-
gen geen 275 maar ca. 350 jaar. 

Behalve vroegmiddeleeuws aardewerk is op de kwelder-
wal waarop Ulrum ligt ook ouder aardewerk aangetroffen. 
Voor Elens noemt Boersma ‘één wandscherf mogelijk van 
terpenaardewerk’, ofwel van het lokaal gemaakte aardewerk 
dat tot in 3e eeuw n.Chr. is te dateren.26 Daarnaast komt er 
uit de wierde Menneweer, ten westen van Elens, een ‘tulpvor-
mig potje’ dat gezien de magering met organisch materiaal 
op terpaardewerk lijkt, al zou de vorm heel goed vroegmid-
deleeuws kunnen zijn.27 Dit potje is al gevonden in 1891, op 
een diepte van ca. 1 m, maar waar in de wierde is onbekend. 
Tot slot is uit Ulrum zelf een compleet potje bekend, van een 
aardewerktype uit de 3e eeuw n.Chr.28 Deze vondst uit 1900 
is gedaan op een diepte van maar liefst 3-3,5 m, misschien tij-
dens het graven van een waterput; onduidelijk is of de vondst 
zich in een terplaag of onder de terp bevond. .

De aanwezigheid van aardewerk uit de Romeinse 
tijd op een kwelderwal die pas vanaf de late 5e eeuw voor het 
eerst wordt bewoond, hangt mogelijk samen met een fase van 
seizoensgebonden gebruik. Nieuw aangeslibde gronden wa-
ren uitermate geschikt om in de zomermaanden als weide-
grond en hooiland te gebruiken. De gebruikers van de nog 
onbewoonbare kwelderwal leefden op dat moment op oudere 
kwelderwallen in het westen of het zuiden. Het complete potje 
uit de 3e eeuw zou, als het onder de wierde is gevonden, ook 
heel goed bij een eerder, ritueel gebruik van het landschap 
kunnen horen. Dat geldt ook voor het tulpvormige potje en 
voor scherven terpaardewerk. 

Archeologisch onderzoek in noordelijk Westergo toont dat 
nieuw opgeslibde kwelderwallen ook enige tijd als akkerland 
kunnen zijn gebruikt voordat hier de eerste huispodia wer-
den opgeworpen. De akkers daar lagen binnen een lage dijk 
die overstromingen met zeewater in de zomermaanden moest 
voorkomen. Interessant in dit licht is de akkerlaag direct on-
der de vroegste zodenhuizen in de westelijke Tuinsterwierde. 
Het sterk homogene karakter van deze laag toont dat deze 
intensief is geploegd, mogelijk al vanaf de Romeinse tijd. Of 
rond de akkers ook zomerdijken lagen, wordt uit het onder-
zoek van Van Giffen niet duidelijk.

De westelijke Tuinsterwierde werd na het begin of mid-
den van de 9e eeuw vermoedelijk enige tijd verlaten om als 
‘akkerwierde’ dienst te doen.29 Pas in de 12e eeuw is op basis 
van de aardewerkvondsten met zekerheid weer van bewoning 
op de wierde sprake, hoewel enkele scherven op hernieuwde 
bewoning vanaf de 11e eeuw kunnen wijzen.30 De westelijke 
Tuinsterwierde sluit hiermee aan bij veel andere terpen en 
wierden in Noord-Nederland, die in de vroege middeleeuwen 
worden verlaten en vaak na de bouw van een kerk in de 11e of 
12e eeuw opnieuw (deels) als woonplaats worden ingericht.31 

26 Boersma 1977, 99.
27 Te vinden op de website www.nadnuis.nl, onder inv.nr. 1891-VI.35.
28 Type Groningen Ge6 (Typologie Taayke 1996). Zie www.nadnuis.nl, 

onder inv.nr. 1900-I.43.
29 De Langen & Mol 2016, 103.
30 Zie Kuiper 2018.
31 De Langen & Mol 2016, vooral 123-124.

Nieuwe seniorenwoningen: een opgraving in 
de oostelijke wierde van Ulrum
Tijdens het ontgraven van de bovenlaag van de wierde vanwe-
ge de bouw van de ‘Borgstee’ werden in 1995 door amateur-
archeoloog Jos Kadijk grondverkleuringen waargenomen, die 
op de aanwezigheid van een huisplattegrond en enkele wa-
terputten wezen. Provinciaal archeoloog Henny Groenendijk 
kon in hetzelfde jaar een archeologisch onderzoek uitvoeren, 
in de bovenste lagen van de oostelijke wierde van Ulrum.32 

Op ongeveer 1 m onder maaiveld kon de westelijke wand 
van een vermoedelijke huisplattegrond in twee vlakken wor-
den getekend (fig. 10). De zichtbare sporen bestonden uit een 
smalle, aan de zuidzijde gebogen greppel die als wandgrep-
pel is geïnterpreteerd. Terwijl buiten deze greppel een pakket 
mestlagen lag, wijst een plaggenlaag aan de binnenzijde op 
de aanwezigheid van een vloer, waarin vrij willekeurig hou-
ten staken waren geslagen. In de greppel lagen stukken hout, 
waarvan de langste met houten staken was vastgezet. Deze 
balk toont sporen van gebruik als bouwhout (fig. 11). Van de 
dakdragende constructie was een paalkuil herkenbaar, en een 
eikenhouten paal waarvan de jaarringen op een kapdatum 
rond 736 n.Chr. wijzen. Het kogelpotaardewerk dat rond de 
wandgreppel is verzameld, heeft een ruimere datering, van de 
8e tot 10e eeuw.

De constructie van het gebouw is uitzonderlijk, aange-
zien zodenhuizen met een rechthoekig grondplan tot in de 
9e eeuw de gebruikelijke bouwwijze in het kweldergebied 
vormden; pas later, vanaf de 10e eeuw, krijgen de huizen ge-
bogen wanden die uit vlechtwerk zijn opgetrokken. Het ge-
bouw uit Ulrum vertegenwoordigt wellicht een overgangs-
fase, een relatief vroege constructie met gebogen wanden. De 
aanwezigheid van houten staken die in de vloer zijn geslagen, 
is ook bekend uit jongere gebouwen in het veengebied van 
Noord- en West-Nederland; met deze staken werden vermoe-
delijk houten vlonders vastgezet waarop het vee stond, om te 
voorkomen dat de dieren met hun poten in de ondergrond 
wegzakten.33 Als deze interpretatie ook voor Ulrum geldt, be-
vestigt dit de veronderstelling dat het een deel van de stal was 
dat is opgegraven.34

Een opmerkelijke vondst uit de opgraving is een runder-
schedel, afkomstig uit een kuil die in de mestlaag net buiten de 
huiswand was gegraven. In de achterzijde van de schedel was 
een gat geslagen, waarin een touw was gestopt (fig. 12). Dit 
touw is uit vier strengen van plantenvezels gedraaid en diende 
vermoedelijk voor de ophanging van de schedel, wellicht aan 
de buitenzijde van het huis. Een interessante parallel vormt 
een rijk versierd houten voorwerp uit de Friese terp Ferwerd-
Burmania II; het hout heeft de vorm van een gestileerde run-
derkop met twee hoorns, en was misschien eveneens aan een 
gebouw bevestigd. Dit houten voorwerp is wel veel ouder; het 
heeft een directe tegenhanger dat in een Drents veentje is ge-
vonden en zeker uit de Romeinse tijd dateert.35 Uiteindelijk is 
de schedel uit Ulrum met touw en al begraven, mogelijk als 

32 Groenendijk 2006.
33 Nicolay & Postma 2018.
34 Groenendijk 2006, 535.
35 Boeles 1951, fig. 41 (verondersteld wordt dat de gestileerde kop aan een 

wagen was bevestigd); Van der Sanden 2002.
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Fig. 10 Zuidelijk deel van de westelijke wand van een gebouw met gebo-
gen wanden, waarvan een wandgreppel (nr. 4) en enkele liggende stukken 
hout (nr. 5) resteren. Binnen de wand zijn de stomp van een houten paal 
en een paalkuil voor eenzelfde paal aangetroffen, behorend tot de dakdra-
gende constructie. Het gebouw is opgegraven op de westelijke wierde van 
Ulrum, voorafgaand aan de bouw van de Borgstee. 1. Mest; 2. Grijze klei; 
3. Plaggen; 4. Humeuze klei (wandgreppel. Vondstnummers zijn omcir-
keld (naar Groenendijk 2006, fig. 4).

Fig. 11 Fragment van een houten balk (vnr. 6) die met drie houten staken was vastgezet in een wandgreppel. Een schuine inkeping en de gat voor een houten 
pen tonen dat het om hergebruikt bouwhout gaat. Foto H.A. Groenendijk.
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een rituele handeling die met het buiten-gebruik raken en het 
afbreken van het huis samenhing.

Om de opbouw van dieper gelegen wierdelagen vast te 
stellen, is vanuit het tweede opgravingsvlak (ca. 2,7 m +NAP) 
een boring gezet. Deze vertoont de volgende opbouw:36

- 0-25 cm: ophogingslaag klei;

- 25-80 cm: mestpakket, zwart van kleur;

- 80-85 cm: aslaagje met houtskool en verbrande leem;

- 85-115 cm: ophogingslagen zavelige klei;

- 115-220 cm: mestlaag;

- 220-225 cm: ophogingslaag zavelige klei;

- 225-eind boring: mestlaag.

Voor de fundering van de nieuwbouw waren 63 heipalen 
nodig, waarvan de gaten werden voorgeboord. Tijdens het 
boren is waar mogelijk de diepte van de overgang van klei- 
naar mestlagen genoteerd;37 ook is de diepte van de basis van 
de wierde vastgelegd, op basis waarvan het oorspronkelijke 
oppervlak van de kwelderwal onder een groot deel van de 
oostelijke wierde is gereconstrueerd.38 Het lijkt erop dat de 

36 Informatie uit dagrapporten opgraving 1995 (Noordelijk Archeologisch 
Depot, Nuis).

37 Pers. inf. H. Groenendijk (RUG/GIA); deze gegevens zijn niet 
gepubliceerd.

38 Groenendijk 2006, 540, fig. 9.

kwelderwal ten tijde van de eerste bewoning een duidelijk 
zichtbaar reliëf vertoonde. 

Uit één van de boringen is de mestlaag bemonsterd die 
onder de Borgstee direct op de natuurlijke kwelder ligt. Een 
14C-datering van dit monster dateert de de mestlaag tussen 
600 en 660 n.Chr., ofwel 100 tot 150 jaar later dan de vroegste 
datering van het aardewerk van de westelijke Tuinsterwierde.39 
Aangezien de Borgstee op de zuidelijke flank van de wierde 
ligt, is vermoedelijk een mestlaag gedateerd waarmee een ou-
der podium in de eerste eeuwen van bewoning is uitgebouwd.

Interessant is dat tijdens het onderzoek op de oostelijke 
wierde geen jonger materiaal is aangetroffen dan kogelpotaar-
dewerk uit de 9e-10e eeuw. Dit wijst erop dat de wierde in 
ieder geval werd opgehoogd tot in de 9e eeuw, het moment 
dat de hoogste delen van veel terpen en wierden als woon-
plaats werden verlaten om ze als akker in gebruik te kunnen 
nemen. De bewoning verplaatste zich dan in de regel naar de 
flanken.40

Booronderzoek: dwars door de dubbelwierde
Om meer inzicht te krijgen in de ouderdom en opbouw van 
de dubbelwierde als geheel is in 2015 en 2016 samen met 
dorpsbewoners booronderzoek uitgevoerd; in totaal werden  
3 boringen gezet (fig. 13). Doordat de dubbelwierde vrijwel 
volledig is bebouwd, was het plaatsen van de boringen in een 

39 GrN-27240: 1410 ± 25 BP. Gekalibreerd met OxCal 4.3, 2σ. Zie ook 
Lanting & Van der Plicht 2012, 309. 

40 De Langen & Mol 2016.

Fig. 12 Een runderschedel, gedeponeerd naast het huis waarvan een deel op de oostelijke wierde van Ulrum is blootgelegd (fig. 10). In het achterste deel van de 
schedel was een gat geslagen (zie onderste foto) waarin een touw was gepropt. Foto H.A. Groenendijk. 
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Fig. 13 Samen met enkele dorpsbewoners beoordeelt de tweede auteur één van de boringen in de dubbelwierde van Ulrum. Foto Project Terpen- en Wierdenland.

Fig. 14 Locaties van de boringen in de dubbelwierde van Ulrum. Kaart M. Schepers/Landschapsbeheer Groningen.
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rechte raai niet mogelijk. De boringen zijn daarom verspreid 
door het dorp op allerlei open plekken gezet, in perkjes, op 
grasvelden en ook in achtertuinen van bewoners (fig. 14).

Het interpreteren van een enkele boring is lastig omdat 
de opbouw van een wierde op verschillende locaties sterk kan 
verschillen. Verder is in het veld vaak lastig te bepalen wat 
voor effect hoogteverschillen van het maaiveld op de diepte-
ligging van bepaalde lagen hebben. Daarom is het zinvol om 
profielen te tekenen, waarbij de boringen op de juiste NAP-
hoogte ten opzichte van elkaar staan. Voor Ulrum zijn twee 
van zulke profielen gemaakt: een lengteprofiel dat de opbouw 
van beide wierden min of meer van west naar oost toont, en 
een korter profiel dat deze opbouw van zuid naar noord voor 
de westelijke wierde toont (fig. 15). 

De top van de westelijke wierde ligt op 3,63 m +NAP (bo-
ring 2), die van de oostelijke wierde 3,97 m +NAP (boring 
4). Dat de oostelijke wierde aanzienlijk lager is dan ten tijde 
van de opgraving in 1995 (4,8 m +NAP) hangt samen met 
de bouw van de Borgstee en het egaliseren van de top van de 
wierde voorafgaand aan de nieuwbouw. 

Wat aan beide boorprofielen opvalt, is dat de natuurlijke 
ondergrond een sterk golvend verloop lijkt te hebben – zo-
als ook in 1995 was waargenomen. Dit is waarschijnlijk niet 
het gevolg van natuurlijk reliëf, maar van allerlei ingravingen 
zoals sloten, kuilen en waterputten, die in of vanuit hogere 
lagen tot in de kwelderwal zijn gegraven. De oorspronkelijke 
top van de kwelderwal is op die plaats niet meer aanwezig. 
De vulling van zulke ingravingen is in boringen moeilijk van 
ophogingslagen te onderscheiden, zodat niet met zekerheid 
is te zeggen hoe hoog de kwelder ten tijde van de aanleg van 

beide wierden was, en dus ook niet hoe dik de wierden precies 
zijn. Verder is het verschil tussen kleiige ophogingslagen en 
zodenwanden, of tussen humeuze vloerniveaus en mest- of 
mestrijke lagen ook niet herkenbaar in een boring. Dit alles 
neemt niet weg dat de beide profielen een goede weergave 
vormen van de globale opbouw en hoogte van de dubbel-
wierde Ulrum.

Het oost-westprofiel toont enkele opvallende overeen-
komsten in de opbouw van beide wierden. Zo bestaat de on-
dergrond uit natuurlijke, mooi gelaagde kwelderafzettingen 
(fig. 16). Op basis van de hoogst waargenomen kwelderlagen 
ligt de top van de kwelder onder de westelijke wierde rond 
0,4 m +NAP (boring 2); dit is iets hoger dan de top van de 
kwelder onder de Borgstee zoals vastgesteld bij de bouw van 
het verzorgingshuis(0,25 m +NAP). Dat de kwelderlagen on-
der de oostelijke wierde volgens de boorgegevens aanzienlijk 
lager lijken te liggen, hangt samen met ingravingen ter plekke 
van boringen 4, 6 en 7. De kwelder die ten westen van de wes-
telijke wierde en tussen de beide wierden is aangeboord (top 
0,80 en 0,85 m +NAP; boringen 1 en 21), ligt daarentegen ho-
ger dan ter plekke van boring 2. De afwijkende hoogte hangt 
hier vermoedelijk samen nieuwe kweldersedimentatie langs 
de randen van de vroege huispodia. In drie gevallen lijkt de 
top van de kwelder te zijn vertrapt als gevolg van betreding 
door mens en dier (boringen 3, 8 en 16).

In beide wierden bestaan de aangeboorde ophogingslagen 
uit twee duidelijk te onderscheiden pakketten: een pakket van 
mest- en mestrijke lagen (fig. 17), en een pakket ophogingsla-
gen van zavelige klei. Binnen het tweede pakket is een afwis-
seling zichtbaar van ‘schonere’ lagen die puur uit kwelderla-

Fig. 15 Een doorsnede door de dubbelwierde van Ulrum op basis van boringen. Tekening M. Schepers.
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gen bestaan en meer of minder humeuze lagen die uit een 
mengsel van kweldersediment en (organisch) afval bestaan 
(fig. 18). Het geheel wordt afgedekt door een laag verstoorde 
of recent opgebrachte grond. Uiteindelijk bereikt de wes-
telijke wierde een dikte van 3,2 m (boring 2). In een boring 
noordelijk van de Borgstee die buiten het oost-westprofiel 
valt, heeft de oostelijke wierde een minimale dikte van 2,8 m 
(boring 13). Als de top van de natuurlijke kwelder in boring 2 
als uitgangspunt wordt genomen, is voor de oostelijke wierde 
een totale dikte van ca. 3,5 m aan te nemen.

Behalve overeenkomsten, vertoont de opbouw van beide 
wierden ook opvallende verschillen. Het pakket mest- en 
mestrijke lagen in de oostelijke wierde is aanzienlijk dik-

ker dan in de westelijke wierde. Mogelijk heeft dit met een 
verschil in ouderdom te maken, hoewel op grond van de ge-
laagdheid niet met zekerheid is te zeggen welke van de wier-
den dan de oudste is.

Doordat de voor een podium gebruikte zoden uit de aan-
grenzende kwelder zijn gestoken, zijn ze in een boring vaak 
moeilijk herkenbaar. Mogelijk daarom zijn in boring 2 de zo-
den van een kernpodium dat hier waarschijnlijk lag niet als 
dusdanig herkend, hoewel uit het ‘rommelige’ karakter van 
de laag en de aanwezigheid van enkele spikkels houtskool wel 
duidelijk was dat direct op de kwelder een pakket van grijze, 
siltige klei is opgeworpen. De basis van die onderste opho-
gingslaag ligt op 0,4 m +NAP en de top op ca. 1,1 m +NAP, 

Fig. 16 Gelaagdheid van de natuurlijke kwelder onder de dubbelwierde Ulrum, zoals zichtbaar in boring 1 (diepte 138-160 cm). Op 143 cm is de zogenaamde 
oxidatie-reductiegrens zichtbaar; onder deze grens (donkergrijze niveau) zijn de lagen permament nat geweest, zodat geen oxidatie van mineralen, waaronder 
ijzer, heeft plaatsgevonden. Foto M. Schepers.

Fig. 17 Mest- en mestrijke lagen in boring 4, afgewisseld met een kleilaag (diepte 325-370 cm). Foto M. Schepers.

Fig. 18 De afwisseling van typische wierdelagen, bestaande uit (humeuze) klei, mest en as, in boring 13 (diepte 184-238 cm). Het aslaagje is als donkergrijze 
band zichtbaar tussen 195 en 200 cm. Foto M. Schepers.
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waaruit is af te leiden dat de vroegste huizen op een podium 
met een dikte van ca. 70 cm stonden.

In de laag direct boven het podium waren enkele zoden 
individueel herkenbaar: ze waren op elkaar gestapeld, met de 
humeuze toplaag (het oorspronkelijke vegetatieniveau) aan 
de onderzijde (fig. 19). Minimaal vier zoden zijn herkend, 
elk met een dikte van 6 tot 8 cm. De reden dat zoden met de 
graszijde naar onderen liggen, bleek tijdens de reconstructie 
van een zodenhuis in het Friese Firdgum: de niet begroeide 
zijde is vlakker en makkelijker bij te schaven voordat de vol-
gende plag wordt opgestapeld.41 Vermoedelijk waren deze zo-
den– net als in Leens –opgestapeld als wand van een gebouw, 
dat op het onderliggende podium was gebouwd. Het dunne, 
ca. 0,5 cm dikke laagje klei dat de top van elke zode vormt, 
toont dat de plaggen in één keer vlak bij elkaar zijn gestoken. 
Het kleilaagje was oorspronkelijk een doorlopend overslib-
bingslaagje op de natuurlijke kwelder. 

41 Postma 2015, 111, fig. 113.

Terwijl een huispodium op een ‘normale’ kwelderwal in 
principe het startpunt van een terp of wierde vormde, toont 
het onderzoek in Leens dat op relatief hoge kwelderwallen 
ook direct op het loopvlak kan zijn gewoond. Hoe zit het dan 
in Ulrum? Als hypothese stellen we ons voor dat de ooste-
lijke, hoogste wierde het oudst is, en dat bewoning hier op 
dezelfde wijze begon als in Leens, direct op de kwelder en niet 
op een podium. Door het aanbrengen van mest- en mestrijke 
lagen werd de nederzetting wel geleidelijk opgehoogd. Op het 
moment dat bewoning ter plekke van de westelijke wierde 
begon, was de natuurlijke situatie kennelijk veranderd en het 
gevaar voor overstromingen door de zee toegenomen. Die 
verandering zou kunnen samenhangen met de erosie van de 
Lauwerszee. Daardoor veranderde de dynamiek van het getij-
desysteem ten westen en ten noorden van de kwelderwal en 
kwam er veel sediment beschikbaar. De westelijke wierde lijkt 
in elk geval direct met een woonpodium te zijn begonnen, en 
de flanken van deze nieuwe wierde raken al gauw bedekt met 
sliblagen (fig. 15). De oostelijke wierde had op dat moment 
al een aanzienlijke hoogte bereikt, zodat daar geen sliblagen 

Fig. 19 Een mooie afwisseling van kwelderzoden en humeuze laagjes, in boring 2 (diepte 216-245 cm). Elk humeuze bandje is vermoedelijk een vloerniveau, dat 
met één laag zoden verschillende keren is ‘opgeschoond’ en opgehoogd. In de top van elke plag is een kleiig bandje zichtbaar, mogelijk een laagje klei waarmee 
de zodenvloer was aangesmeerd. Foto M. Schepers.

Fig. 20 Enkele overslibbingslagen in een pakket mestrijke wierdelagen in boring 17 (172-199 cm). De overslibbingslagen zijn als zandlagen herkenbaar op 186, 
189, 191 en 194-197 cm. Foto M. Schepers.
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in de boorkernen te zien waren. Dit podium werd vervolgens 
met mest- en mestrijke lagen uitgebouwd, echter niet in de 
hoogte maar in de breedte – tot het moment dat voor de uit-
bouw van beide wierden niet langer mest, maar klei werd ge-
bruikt. De reden voor deze omslag is onduidelijk, maar kan 
misschien met een toenemend belang van gedroogde mest als 
brandstof samenhangen. Het verschil in ouderdom van beide 
wierden komt vermoedelijk ook in hun grootte en hoogte tot 
uiting: de westelijke wierde is kleiner en aanzienlijk lager dan 
de oostelijke wierde.

Nog een verschil is de aanwezigheid van natuurlijke, door 
de zee afgezette lagen binnen het pakket ophogingslagen in 
de westelijke wierde (fig. 20); dergelijke lagen in de oostelijke 
wierde niet zijn herkend. De dikte van de overslibbingslagen 
loopt uiteen van enkele centimeters (boringen 16 en 18) tot 
bijna 40 cm (boring 22). Deels liggen de natuurlijke kleilagen 
over oudere mestlagen die de oostelijke flank van de weste-
lijke wierde vormden (boring 22), deels maken ze deel uit van 
de vulling van een sloot die tussen beide wierden was gegra-
ven (boring 3). Op het podium zelf zijn ze niet aangetroffen; 
de overstromingen waarbij dit sediment werd afgezet hoeven 
dus niet tot een onderbreking in de bewoning te hebben ge-
leid. Voor de oostelijke wierde ontbreken aanwijzingen voor 
opslibbing, waarschijnlijk omdat deze wierde hoger was. 

Veel van de boringen bevatten archeologische resten, in 
de vorm van stukjes houtskool of verbrande klei, fragmenten 
(verbrand) dierlijk bot, stukjes hout en incidenteel een scherf 
van aardewerk. Daarnaast is in enkele boringen een dun laag-
je as herkend, als neerslag van een opgeschoonde haard. Ook 
komt af en toe schelp voor, in boring 15 als een dun laagje 
dat misschien het restant vormt van een maaltje mosselen. 
In boring 21 is een stukje metaalslak gevonden (1,4 m onder 
maaiveld). Dergelijke slakken ontstaan bij het bewerken van 
ijzererts, een aanwijzing dat in middeleeuws Ulrum een smid 
actief was.

Ondanks het beperkte aantal scherven kan toch iets wor-
den gezegd over de ouderdom van de beide wierden. Binnen 
de kleiige ophogingspakketten bevatten alleen de bovenste 1 
tot 1,5 m stukjes baksteen en puin, wat op een laatste fase van 
ophoging in de late middeleeuwen en/of Nieuwe tijd wijst. 
Alleen in boring 16 is met zekerheid op een dieper niveau 
baksteen aangetroffen, vermoedelijk in een ingraving (180-
185 cm diep). Van de dateerbare scherven komt er één uit 
de bouwvoor, in boring 20. Het gaat om roodbakkend, ge-
glazuurd aardewerk uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd. 
Uit dezelfde boring komt een klein fragment van dunwandig 
kogelpotaardewerk, vermoedelijk uit de 10e-13e eeuw, gevon-
den op een diepte van ca. 90 cm in een laag humeuze klei. 

Een derde scherf is in boring 4 aangetroffen op een diepte 
van ca. 2,7 m onder maaiveld, bovenin het mestrijke pakket 
van de oostelijke wierde. De wandscherf is zwartgrijs van 
kleur, met steengruis gemagerd en redelijk nauwkeurig geda-
teerd in de periode van de 3e tot de 5e eeuw n.Chr. Net als de 
kleine Schalenurne uit de westelijke Leenster Wierde is ook 
deze scherf vermoedelijk aan eind van de looptijd in de 5e 
eeuw te dateren, wat voor beide wierden wijst op een aanvang 
van de bewoning in de (late) 5e eeuw. Dat voorafgaand aan de 

eerste bewoning op de kwelderwal onder Ulrum akkers heb-
ben gelegen, is zeer waarschijnlijk maar op grond van boor-
onderzoek niet vast te stellen. De opgraving ter plekke van 
de Borgstee heeft aangetoond dat in ieder geval de oostelijke 
wierde vermoedelijk in de 9e eeuw werd verlaten, wat zou be-
tekenen dat ook deze wierde in een periode van slechts ca. 
350-400 jaar zijn huidige hoogte heeft bereikt.

Onder de microscoop: landschap en 
landgebruik
Tijdens het booronderzoek zijn uit vijf van de boorkernen 
monsters verzameld, op verschillende dieptes en uit verschil-
lende grondlagen. De monsters komen uit mestrijke lagen, as-
lagen en wierdelagen die uit al dan niet humeuze klei bestaan. 
In totaal zijn de botanische resten uit 17 monsters geanaly-
seerd, om zicht te krijgen op het landschap rond de wierde 
en op het gebruik van dit landschap door de wierdebewoners. 
Ondanks dat de monsters een relatief klein volume hebben 
(de boor had een doorsnede 3 cm), heeft het onderzoek inte-
ressante gegevens opgeleverd.

Met name mestmonsters bevatten veel planten die een 
beeld geven van de omgeving van de wierde, want botanische 
resten uit mest vormen de neerslag van het voedsel dat koeien 
en schapen aten. Daaruit blijkt dat de meeste monsters een 
periode vertegenwoordigen waarin er nog sprake was van een 
onbedijkt kwelderlandschap. Dat betekent niet dat het land-
schap volledig zout was, maar wel dat de typische opeenvol-
ging van de lage naar de hoge kwelder en de daarbij behoren-
de vegetatie in de directe omgeving van Ulrum te vinden wa-
ren. Hoewel de verschillende monsters zeker niet gelijktijdig 
zijn, valt op dat planten die in een vrij zoute omgeving hebben 
gestaan bijzonder sterk vertegenwoordigd zijn. Voorbeelden 
zijn Engels gras en lamsoor, maar ook schorrenkruid, melk-
kruid, schijnspurrie, zeeweegbree en zeekraal (diepste lagen 
in boringen 13 en 16). Dit hoge aandeel ‘zoute vegetatie’ is 
opvallend en wijst op een korte afstand tot relatief lage delen 
van de kwelder, zeker tijdens de beginperiode van bewoning.

Dat de natuurlijke omgeving niet alleen maar zout en nat 
was, blijkt uit planten als brandnetels, melkdistels, knopherik 
en vogelmuur (boringen 13 en 16). Dit zijn planten die pas-
sen in een omgeving waar de mens een grote rol speelt, door 
graafwerk, stikstofaanrijking en betreding. Hetzelfde geldt 
voor schorrenzoutgras, leeuwentand en rode ogentroost, die 
groeien in intensief door de mens benutte kweldergraslan-
den (boring 16). Uit de nieuwste inzichten in de wisselwer-
king tussen mens en natuur binnen het vroegere terpen- en 
wierdenlandschap komt steeds duidelijker naar voren dat de 
kwelders al snel na aanvang van bewoning sterk ‘cultureel’ be-
invloed waren.42 Niet alleen lagen hier weide- en hooilanden, 
ook werd rond de wierden volop aan akkerbouw gedaan. 

In de monsters uit Ulrum zijn resten van gerst, vlas en 
tuinboon gevonden (boringen 4, 13 en 18). Misschien werd 
tevens zwarte mosterd verbouwd (boringen 16 en 18), maar 
dit kan ook een onkruidplant zijn geweest. Opvallend is het 
voorkomen van korenbloem (boring 8), een onkruidplant die 

42 Nicolay 2015; Nieuwhof & Schepers 2016.
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normaliter alleen in bedijkte gebieden groeit, vooral tussen 
het graan. Het al genoemde schelpenlaagje en losse vondsten 
van mosselschelpen (boring 16) bevestigen de nauwe band 
tussen de mens en de zee, die niet alleen overstromingen 
maar ook vruchtbaar sediment en voedsel bracht.

Interessant zijn enkele stukjes mestslak (boring 4) en ver-
brande mest (boring 16), een aanwijzing dat gedroogde mest 
als ‘mestkoeken’ een belangrijke brandstof vormde.43 Naast 
mest werd op de terp veen in de vorm van turf verbrand, een 
verdere aanwijzing dat hout op de boomloze kwelder schaars 
moet zijn geweest. Het gebruik van turf blijkt uit de domi-
nantie van veenmosblaadjes, in combinatie met enkele frag-
menten van dopheide en relatief grof zand, in een monster 
bovenuit de oostelijke wierde (boring 4). Aan te nemen is dat 
het om resten van gestoken veen gaat, dat in de middeleeu-
wen als brandstof is aangevoerd. Dit wijst op exploitatie van 
de zuidelijker gelegen veengebieden en op contacten met be-
woners in het binnenland die de exploitatie van het veen ter 
hand hadden genomen.

De uitzonderlijke conservering van botanische resten, zo-
als al door Rijkens vastgesteld voor de Tuinsterwierden, geldt 
ook voor Ulrum. Bijzonder is dat in boring 4 niet alleen haren 
van een mens of dier zijn aangetroffen, maar ook veren van 
een vogel. Deze organische resten komen uit een compacte, 
8 cm dikke mestlaag (diepte ca. 3,5 m), die vermoedelijk uit 

43 Aanwijzingen daarvoor ook in uit de Romeinse tijd in Englum (Nieuwhof 
& Woldring 2008) en de vroege middeleeuwen in Achlum (Huisman 
2015).

schapenmest bestaat. Hoewel de dierlijke botten in de borin-
gen te klein zijn om de diersoort vast te kunnen stellen, blijkt 
het belang van veeteelt indirect uit de vermoedelijke ‘scha-
penwegen’ die vanaf de wierden op de kwelderwal de noorde-
lijk gelegen kweldervlakte inliepen.44 

Terwijl de akkers op de kwelderwal lagen, zal het vee via 
de ‘schapenwegen’ naar graslanden op lagere delen van de 
kwelder zijn geleid. Het zijn deze lagere delen die ook als 
hooilanden in gebruik waren, en waar zoden voor de bouw 
van huizen en de ophoging van de wierde werden gestoken. 
Op grotere afstand lagen respectievelijk de Waddenzee, voor 
het verzamelen van schelpen en aangespoeld scheepshout, en 
de veengronden, voor het kappen van (broek)bos, het win-
nen van turf en het snijden van riet. Nog verder weg lagen 
de zandgronden, waar natuursteen werd verzameld en ijzer 
in de vorm van ‘wolf ’ kon worden aangeschaft.45 De dichtst-
bijzijnde plaats voor het verzamelen van natuursteen was de 
pleistocene kop bij Noordhorn, waar ook de inwoners van 
zuidelijker gelegen wierden zoals Englum en Ezinge hun ste-
nen haalden.46

44 Van Giffen 1940, 27-28.
45 Voor een functionele indeling van het Noord-Nederlandse landschap, zie 

Nicolay 2015, vooral fig. 15.12.
46 Nieuwhof & Niekus 2008; Nieuwhof et al. 2014.

Fig. 21 De aanleg van experimentele buitendijkse akkertjes bij Peasens. Om de invloed van dijkjes en sloten vast te stellen, is rond sommige van de akkertjes 
een lage wal aangelegd of een ringsloot gegraven. Foto M. Schepers.
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Een buitendijks experiment
In het kader van een onderzoek van de tweede auteur naar 
akkerbouw op en rond terpen en wierden is in de zomer van 
2016 een experiment gestart op de buitendijkse kwelder bij 
Paesens in Friesland. Uitgangspunt vormen serieuze onder-
zoeksvragen naar de mogelijkheden voor akkerbouw op de 
buitendijkse kwelder, maar een belangrijk doel is ook aan een 
breed publiek te tonen dat dat goed mogelijk is. Al eerder, in 
de jaren 1970 waren experimenten uitgevoerd ten noorden 
van de Westpolder, in de toenmalige gemeente Ulrum.47 Deze 
experimenten waren er met name op gericht om voor histo-
risch bekende gewassen vast te stellen of ze al dan niet wilden 
groeien op een onbedijkte kwelder. 

Het huidige experiment probeert dit beeld nog te nu-
anceren: welk effect hebben beperkte aanpassingen door de 
mens en natuurlijke variaties binnen de kwelder op de ver-
bouwde gewassen? Daarom worden er slechts twee gewassen 
verbouwd, gedurende drie achtereenvolgende zomers. In to-
taal zijn er 30 kleine akkers van 2 x 2 m in de buitendijkse 
kwelder aangelegd, de helft voor de verbouw van gerst is en 
de helft voor de verbouw van tuinboon – gewassen die beide 
voor vroegmiddeleeuws Ulrum zijn aangetoond. Deze ak-
kertjes zijn in drie varianten uitgevoerd: met een laag dijkje 
eromheen, met een slootje eromheen, en zonder dijk of sloot 
(fig. 21).

Bij alle archeologische experimenten zijn er onzeker-
heden over de historische betrouwbaarheid en moeten er 

47 Van Zeist et al. 1976; Bottema et al. 1980.

concessies worden gedaan. Zo heeft de huidige kwelder een 
wezenlijk ander karakter dan de (pre)historische kwelders, 
alleen al door de aanwezigheid van een zeewerende dijk aan 
de landzijde; daardoor bereikt hoog water een hoger niveau 
dan voor de bedijking. Verder waren in het verleden sloten 
en misschien ook zomerdijken alom aanwezig, terwijl de 
huidige kwelder vooral uit uitgestrekte graslanden bestaat. 
Tijdens het experiment is niet geprobeerd de sloten en dijken, 
zoals die archeologisch zijn aangetroffen, volledig te kopië-
ren, maar deze op kleine schaal na te bootsen. Zo kan met het 
experiment worden onderzocht in hoeverre dit soort kleine 
aanpassingen al een aantoonbaar effect hebben.

Dat blijkt inderdaad het geval, maar anders dan verwacht. 
Vraat van zowel koeien als hazen aan de gewassen leek het 
experiment in eerste instantie te laten mislukken, maar lever-
de ook nieuwe inzichten op. De akkertjes met ‘bescherming’ 
door een sloot of dijkje hadden beduidend minder last van 
vraat dan de ‘open’ akkertjes. Archeologen zijn sterk geneigd 
om iedere menselijke handeling in het terpen- of wierdenge-
bied te beschouwen als reactie op de dreiging van overstro-
ming door zeewater. Dat klopt ongetwijfeld ten dele, maar 
voor sommige aanpassingen aan het landschap zijn ook an-
dere verklaringen te geven. Ook nu nog hebben sloten rond 
akkers en weilanden immers een gecombineerde functie: ze 
dienen voor de afvoer van water, voor het afschermen van 
weilanden en hooilanden, én voor het bij elkaar houden van 
vee.

Het experiment richt zich ook op de intensieve wisselwer-
king tussen menselijk handelen in het kweldergebied (hier: 
akkerbouw) en de natuurlijke omgeving (de kwelder). Zoals 
ook uit de monsters van Ulrum kan worden opgemaakt, 
treedt binnen de akkers een boeiend samenspel op van de in-
gezaaide gewassen, kweldervegetatie en planten die thuisho-
ren op weilanden en in een dorpsomgeving. Tussen de gerst 
en de bonen groeiden op de akkertjes zowel schijnspurrie als 
vogelmuur, een kwelderplant en een weideplant die beide ook 
in de monsters uit Ulrum zijn aangetroffen.

Met name bonen doen het goed op de buitendijkse akker-
tjes. Bij het experiment is gekozen voor de zogenaamde paar-
denbonen, een kleine soort tuinboon die we in Groningen 
kennen onder de naam Mollebonen. Deze ‘staande bonen’ 
hielden zich moeiteloos overeind onder de soms straffe zee-
wind (fig. 22). Ze profiteerden zelfs van de zilte wind, want 
daardoor was er vrijwel geen bonenluis, een bekend euvel bij 
de verbouw van bonen. Gerst deed het op de akkertjes veel 
wisselender (fig. 22). Vermoedelijk is vooral het goed voor-
bewerken van de bodem van sterke invloed op de groei van 
dit gewas, onafhankelijk van de aan- of afwezigheid van een 
dijkje of ringsloot.

De experimentele akkertjes zijn uitermate geschikt om de 
mogelijkheden van akkerbouw rondom de wierden te visua-
liseren. Hetzelfde doel had een ludieke publieksactie. In Café 
Hammingh (Garnwerd) kon in de zomer en het najaar van 
2016 een speciaal ‘wierdenmenu’ worden genuttigd (fig. 23). 
Op de menukaart stonden de volgende gerechten:

Fig. 22 Ook buitendijks doen akkerbouwgewassen het prima, zelfs in een 
open landschap met een straffe zeewind: boven gerst, onder tuinboon. Gaas 
moet de gerst tegen vraatschade beschermen. Foto M. Schepers.
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Salade van spelt met tuinbonen, peterselie en schapenkaas
-

Wijtingfilet met gefermenteerde venkel
-

Gestoofde konijnenbout in eigen jus met zwarte mosterd en 
dragon

-
Sorbet van duindoorn en frambozen

De vetgedrukte ingrediënten zijn daadwerkelijk in het ter-
pen- en wierdengebied aangetroffen, zoals ook het onder-
zoek in Ulrum aantoont. Van de andere ingrediënten, zoals 
schapenkaas, visfilet en konijnenbout, is aan te nemen dat de 
terpbewoners dit – al dan niet incidenteel – op het menu had-
den staan. 

Twee grafvelden uit de 8e en 9e eeuw
Op het erf van boerderij ‘De Capel’, ten noorden van Ulrum, 
zijn in 1994 restanten van een grafveld verzameld uit een 
slootkant en de oever van een vijver.48 Het gaat om een mense-
lijke schedel, twee urnen met crematieresten (een pot van het 
type Hessen-Schortens en een kogelpot) en enkele vermoe-
delijke grafgiften: een ijzeren mes met aangekleefde crematie, 

48 Knol 1995.

evenals het fragment van een tweesnijdend zwaard zoals die 
ook zijn gevonden in het grafveld van Godlinze. De crema-
tieresten uit beide urnen zijn 14C-gedateerd; de oudste, in een 
pot van Hessens-Schortens aardewerk, is in kalenderjaren uit 
de periode 580 tot 670 n.Chr. De jongste, in een kogelpot, da-
teert in kalenderjaren uit de periode 672-868, waarschijnlijk 
(80,3%) niet later dan 779 n.Chr.49 Dit grafveld was dus zeker 
in de 7e en 8e eeuw in gebruik, misschien ook al eerder.

In 1960 waren ten westen van Ulrum, op een stuk bouw-
land van de wierde Elens, ook al resten van een grafveld aan-
getroffen.50 Toen het bouwland hier met 40 cm werd verlaagd, 
kwamen vier menselijke skeletten aan het licht. Volgens een 
krantenknipsel en een kort verslag waren de skeletten west-
oost gericht, met de schedel aan de westzijde. Dat duidt op 
christelijke graven. Het enige object dat in samenhang met 
één van de skeletten is gevonden, is een ijzeren voorwerp 
waarvan de functie onduidelijk is. Verdere vondsten zijn een 
los gevonden spinschijf van been, en enkele uiteengevallen 
potten. Eén van deze potten is een kogelpot met een afgeron-
de, S-vormige rand, die crematieresten bevatte en dus duide-
lijk van vóór de kerstening is.51 Het grafveld is misschien iets 

49 GrA-44594: 1405 ± 35 BP ; GrA-44423: 1255 ± 30 BP; beide gekalibreerd 
met OxCal 4.3, 2 σ; zie Lanting & Van der Plicht 2012, 309.

50 Boersma 1977.
51 Boersma 1977, fig. 1a.

Fig. 23 Placemat van het Wierdenmenu die de akkerbouw in het terpen- en wierdengebied uitlegt. Ontwerp M. Schepers, 2016.
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jonger dan de graven in Leens, maar beide grafvelden zijn 
waarschijnlijk langere tijd in gebruik geweest.52

De grafvelden bij Ulrum laten zien dat de overleden be-
woners van de dubbelwierde de keuze hadden om te worden 
gecremeerd, of om onverbrand te worden begraven. Dat ver-
anderde ongetwijfeld na de kerstening, toen alleen lijkbegra-
ving nog was toegestaan. Voor de periode ná de 11e eeuw is 
aan te nemen dat een begraafplaats rond de voorloper van de 
huidige kerk op de westelijke wierde in gebruik was. Dat is 
ook de periode de dorpsstructuur van Ulrum vorm kreeg, na-
dat de dubbelwierde vermoedelijk eerste enige tijd, vermoe-
delijk in de 9e en 10e eeuw, als akkerland in gebruik was.53

Conclusie
De dubbelwierde waarop het huidige Ulrum ligt, maakte in 
de vroege middeleeuwen deel uit van een langgerekt lint van 
wierden op een markante kwelderwal die tijdens de bewoning 
aan veelvuldige overstromingen en opslibbing onderhevig 
was. De wierden zijn dan ook hoger, van de diepste lagen af 
gemeten, dan de zachte glooiingen van nu doen vermoeden. 

Voorafgaand aan de bewoning werd de wal waarschijnlijk 
al enige tijd als grasland, hooiland en ook akkerland gebruikt, 
door bewoners van oudere kwelderwallen in het westen en 
zuiden. Toen zich in het noorden een nieuwe kwelderwal be-
gon te vormen die het achterliggende gebied enige bescher-
ming bood, raakte deze kwelderwal definitief bewoond, in de 
late 5e eeuw. Uit de opgraving in de westelijke Tuinsterwierde 
bleek dat de vroegste huizen direct op het loopvlak werden 
gebouwd, zonder dat eerst een kernpodium was opgewor-
pen. Aannemelijk is dat dit ook voor de oostelijke wierde van 
Ulrum geldt, al zijn er geen resten van het eerste huis aan-
getroffen in het beperkte gebied dat archeologisch is onder-
zocht. Er was toen dus nog geen sprake van overstromingen 
met sterke opslibbing. Een nieuwe landschappelijke situatie 
ontstond mogelijk als gevolg van de erosie van de Lauwerszee, 
waardoor de dynamiek van het getijdesysteem ten westen en 
ten noorden van de kwelderwal veranderde en er veel sedi-
ment beschikbaar kwam.

De westelijke wierde van Ulrum is waarschijnlijk iets 
jonger en begon als een kernpodium van kwelderzoden. 
Overslibbingslagen rond dit podium maken duidelijk dat er 
toen geen vlaknederzetting meer mogelijk was. Deze combi-
natie van een oude en een jongere wierde is ook aan te nemen 
voor De Houw en de Tuinsterwierden, de beide andere dub-
belwierden op deze kwelderwal . 

Na de eerste fase waarin de ophogingslagen uit mest 
en mestrijke klei bestonden, werden de beide wierden van 
Ulrum geleidelijk verder opgehoogd met kleilagen. In de 9e 
eeuw bereikte de dubbelwierde zijn huidige hoogte en maakte 
de bewoning vermoedelijk gedurende enige tijd plaats voor 
akkerbouw. Misschien bevonden de huizen zich toen verder 
van het centrum, op de flanken van de wierde. Tijdens de be-
woning van de wierden lagen de akkers op de nog onbedijk-

52 Knol (1993), dateert in tabel 9 Elens-dorpswierde in de 8e eeuw, met een 
uitloop in de 9e eeuw.

53 Voor de relatie tussen de stichting van de eerste kerk en de inrichting van 
de dorpsstructuur, zie De Langen & Mol 2016.

te kwelder rond de woonplaats. Botanische resten uit beide 
wierden tonen dat hier in elk geval gerst en tuinboon werden 
verbouwd, gewassen die als onderdeel van een experiment 
ook nu weer buitendijks groeien.
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