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Recensie: Zoeken naar een verdwenen landschap 
Annet Nieuwhof 

Op 11 februari 2018 werd de brochure Zoeken naar een verdwenen landschap gepresenteerd in het kerkje van 
Den Andel. Het is de neerslag van Wad een Workshop, een onderzoeksproject van de Groninger 
Erfgoedpartners onder leiding van Yvonne Nijlunsing. Daarin trokken wetenschappers en bewoners samen op 
om het Groninger kustlandschap hands-on te onderzoeken. 

Tijdens twaalf onderzoekstochten, van het Lauwersmeer tot de Eemshaven, werd booronderzoek gedaan en 
werden schelp- en veen monsters verzameld voor 14C-datering. Die dateringen vielen onder de 
verantwoordelijkheid van Harm-Jan Streurman van het Centrum voor Isotopenonderzoek van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hij is ook een kenner van het landschap van Noord-Groningen, en heeft in de loop 
der jaren een grote hoeveelheid gegevens en dateringen verzameld die in dit project goed van pas kwamen. 

De basis van het project wordt gevormd door de bekende serie paleo-geografische kaarten van Peter Vos en 
Sieb de Vries (Deltares). Het project was bedoeld om de bijzondere geschiedenis van het landschap inzichtelijk 
te maken voor de bewoners, maar en passant werden ook de kaarten getoetst. De resultaten ondersteunen 
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bijvoorbeeld de datering van de Lauwerszee in het begin van de vroege middeleeuwen, waarover Egge Knol en 
Peter Vos pas nog een artikel schreven in het door de Vereniging voor Terpenonderzoek uitgebrachte boek 
Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie. 

De nieuwe gegevens uit het project hebben echter ook geleid tot aanpassingen van de kaarten; die 
aanpassingen zijn deels ook overgenomen door Vos en De Vries in de nieuwe generatie paleo-geografische 
kaarten van Deltares. De opvallendste van die aanpassingen is we l het middeleeuwse 'eiland van Emo', een 
eiland of schiereiland ten noorden van Den Andel en Warffum, waarover door Harm-Jan Streurman en Hans 
van der Plicht ook een artikel is gepubliceerd in het Historisch Jaarboek Groningen 2014. Het was waarschijnlijk 
een kweldereiland dat later uitgroeide tot een kwelderwallangs de Groninger kust, zoals op de nieuwe 
Deltareskaarten van 1250 en 1500 n.Chr. is aangegeven, en geen zandeiland zoals het is weergegeven in de 
brochure (zie afbeelding) . Kwelderwallen zijn in de legenda bij de kaarten overigens omgedoopt tot 'Tijdens 
stormen door de zee opgegooide zandgronden', wat het re latief zand ige karakter van kwelderwallen 
benadrukt, maar toch de lading niet helemaal dekt. 

Heel waa rdevol is ook de aandacht voor het totaa l andere kara kter van het landschap vóórdat het overspoeld 
werd en veranderde in een getijdengebied . Dan hebben we het over de situatie rond 6000 v.Chr. en over de 
'Hunebedtijd', van 3800 tot 2500 jaar v.Chr. De kaart van 6000 v.Chr. in de brochure laat de toenmalige kustlijn 
wel te ver naar het noorden doorlopen, maar het mooie van die kaarten is dat inzichtelijk wordt gemaakt 
hoever naar het noorden indertijd bossen lagen, en waar, op de tweede kaart, hunebedden. Meervoud, want 
naast het bekende hunebed en steenkistgraf onder de wierde van Heveskesklooster blijken er aanwijzingen te 
zijn voor nog een hunebed, op het Hoog van Winsum. De zoektocht daarnaar wordt nog voortgezet, ook al is 
het proj ect nu formee l afgesloten. 

Die nieuwe inzichten en aanpassingen van de kaarten maken het project en de brochure ook uit 
wetenschappelijk oogpunt geslaagd. 

Naast deze lof zijn er echter ook kanttekeningen te plaatsen, met name bij de tekst. Het is jammer dat die niet 
even is voorgelegd aan een archeoloog met kennis van de moderne terpen/wierdenarcheologie, dat had veel 
onjuistheden en nieuwe misverstanden kunnen voorkomen . De nieuwe inzichten van pakweg de laatste 25 jaar 
zijn in de tekst eigenlijk vo lkomen genegeerd. Zo wordt er zonder meer vanuit gegaan dat er een lange fase van 
vlaknederzettingen voorafging aan wierdebewoning, iets waar we tegenwoordig niet meer in geloven. Echte 
vlaknederzettingen zijn een zeldzaamheid. Een ander be langrijk inz icht van de moderne terparcheologie en -
geologie is dat de t oenemende erosie en zee-invloed, waardoor bv. de Lauwerszee en de. Dollard zijn ontstaan, 
zijn te wijten aan een combinatie van factoren, waarvan niet zozeer veenwinning als wel veenontginning, dus 
het maken van landbouwgrond door te ploegen en door sloten te graven, de belangrijkste is. Het gebruik van 
turf als brandstof kwam incidenteel vast wel voor maar mest was de gebruikelijke brandstof in het boomloze 
kustgebied . Voor veenontginning, al in de ijzertijd, komen steeds meer aanwijzingen, onder meer uit het 
onderzoek daarnaar door Marco Bakker (Groninger Instituut voor Archeologie) . 

Dit is niet de plaats om de tekst alsnog te corrigeren, daarvoor is het jammer genoeg te laat, maar enkele in het 
oog springende onjuistheden wil ik toch nog even noemen. Kippen werden in Nederland geïntroduceerd door 
de Romeinen, en kwamen dus tijdens de Hunebedtijd beslist nog niet voor! De eerste bewoners van het 
terpengebied, rond 600 v.Chr., waren al boeren, en het is dus niet zo dat de mens pas circa 350 v.Chr. 
landbouwer werd, zoals we kunnen lezen op p. 15. Het 'Romeins landschap' ligt lang niet overal in Groningen 
een meter onder NAP (p. 17); dat geldt zeker niet voor de gebieden iets verder naar het zuiden, zoals het 
Reitdiepgebied, waar na het begin van de bewoning veel minder sediment is afgezet dan in noordelijker delen. 

En tot slot bij de 'Donkere eeuwen (300-600 na Chr.)' : drainageproblemen ontstaan niet door geulen, 
integendeel. Stagnerend water, dat ook volgens mij in deze periode de oorzaak was van toenemende 
drassigheid waardoor de mensen vertrokken in de 3e en 4e eeuw, wordt juist veroorzaakt door afsluiting. De 
drainageproblemen in deze periode hebben eerder te maken met de steeds hogere kwelders in het noorden. 
Die zijn hoger dan de kwelders in het binnenland omdat ze later zijn ontstaan: dankzij de geleidelijk stijgende 
zeespiegel zijn jongere kwelders hoger dan oudere. Niet alleen overspoelend zeewater, maar ook water uit het 
binnenland kon daardoor steeds minder makkelijk wegstromen. Voor mij vormen de vele brakwaterkokkels die 
aan het licht zijn gebracht een sterke aanwijzing dat drainageproblemen inderdaad een grote rol speelden in 
deze periode. En dat is dan toch weer een positieve en bruikbare uitkomst van dit project! 

Een pdf van de brochure 'Zoeken naar een verdwenen landschap' is te downloaden op de website van 

Erfgoed partners: http://erfgoedpartners.nl/sites/verdwenen-Iandschap/ . 

7 



Een papieren exemplaar van de brochure is ( zolang de voorraad strekt) ook via een link op die pagina te 
bestellen, of stuur een mail naar info@erfgoedpartners.nl. Prijs: € 7,50, inclusief verzending. 
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De kaart Tijd van de monniken en kloosters, 1000 tot 1300 jaar na Christus' uit de besproken brochure. 
Het 'eiland van Emo' ten noorden van Den Andel is weergegeven als een zandig Waddeneiland. Rode 
stippen: wierden; rode sterren met nummers: de boorlocaties van Wad een Workshop. 

CJ Onbedijkte kwelderwa l c=J Bedîjkte kwelderwal 

De nieuwste, aangepaste kaart van Peter Vos en Sieb de Vries van Deltares, met de situatie van ca. 1250 
na Chr. Het 'e iland van Emo' is overgenomen, maar als een kweldereiland dat in een volgende fase uit zal 
uitgroeien tot een nieuwe kwelderwallangs de kust. Met dank aan Peter Vos, Deltares. 
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