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Bor g Verh ildersum
Borg Verhildersum, die in 1400 voor het eerst wordt
genoemd, begon als zo vele borgen als steenhuis
(een vierkant stenen v met dikke muren) en werd in
de loop der tijd meermalen verbouwd tot de huidige
vorm. Het landgoed rondom de borg herbergt
vrijwel alle vormen van tuinen die je kan beden-
ken. De lusthof met prieel achter de borg, voor het
aangenaam vertoeven, een kruidentuin met kas, een
dierenpark, een boomgaard, een groentetuin bij
het arbeidershuis en een boerenerf bij de museum-
boerderij. De laatste eigenaar van de borg, familie
Frima, won met zijn groentetuin en fruitkassen
diverse prijzen bij landelijke (nuts)tuinwedstrijden,
maar nadat de borg in 1953 aan gemeente Leens
werd verkocht viel het onderhoud terug. In 1968
hebben Tine Clevering-Meijer en tuinarchitect Boon
de verwilderde borgtuin naar historisch voorbeeld
opnieuw ontworpen en ingericht met 1300 verschil-
lende inheemse planten- en kruidensoorten. Dit
grondplan is nog steeds in de huidige tuin aanwe-
zig, zij het met een kleiner assortiment. Een tekening
van Beckeringh uit ca 1750 toont vrijwel hetzelfde
ontwerp, maar of deze als voorbeeld heeft gediend
is niet bekend. De beelden van Eddy Roos, ook een
initiatief van Tine Clevering, vormen een waarde-
volle aanvulling op de omlijsting van de borg.

Lusthof uit 1701
Ook de Menkemaborg is in de 14e eeuw gestart
als steenhuis en later uitgebreid en verbouwd. De
borg is van 1682 tot 1921 in bezit geweest bij de
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Borgtuincafés: Vertel uw verhaal!

familie Alberda, waarna huis en landgoed door
de erfgenamen aan het Groninger Museum wer-
den geschonken. De Menkemaborg is in 1701
ingrijpend verbouwd. Zoals gebruikelijk ontwierp
architect Allert Meijer tegelijkertijd een tuinplan. Dat
is bewaard gebleven en gebruikt voor de reconstruc-
tie van een deel van de tuin: de lusthof, die vanuit
de belangrijkste kamers te zien is. Deze formele
tuin is symmetrisch ingedeeld, zodat de hoofdas-
sen elkaar in het midden van de borg kruisen. De
zonnewijzertuin is aangelegd naar voorbeeld van
het 17de-eeuwse schilderij van borg Scheltkema-
Nijenstein te Zandeweer. Achter de borg ligt een
tuin bestaande uit een patroon van driehoeken. Vier
grote zandstenen vrouwenbeelden verwijzen naar
de vier jaargetijden. En dan is er natuurlijk de in
2010 opnieuw ingeplante doolhof. Dat deel van
de tuin is in 1923 ontworpen door firma Copijn,
evenals de fruithof en de rozentunnel. Achter het
schathuis ligt nog de keukentuin met 17e- en 18e-
eeuwse groente- en kruidensoorten. Daar groeien
artisjok, asperge en kruiden die voorkomen in het
18de-eeuwse familiekookboek.

Bor g tu inca fés
De tuinen en landerijen van de borgen hebben een
hele geschiedenis die tot nog toe weinig belicht is.
N iet alleen architectonisch, maar ook door wat er in
die tuinen gebeurd is. De tuin van de Menkemaborg
is bijvoorbeeld al bijna 95 jaar geopend voor pu-
bliek, wat heeft er zich in al die jaren afgespeeld?
Als de bomen eens konden praten!

Maar omdat zij dat niet kunnen, worden er dit
najaar borgtuincafés georganiseerd waar iedereen
met een bijzondere herinnering aan de borgtuin zijn
of haar verhaal kan vertellen. Deze verhalen werpen
licht op veranderingen, speciale planten en andere
zaken die tot nog toe niet bekend waren.
Met uw verhaal kunt u meeschrijven in het geschie-
denisboekje van uw borgtuin.

Kom naar één van de bor g tu inca fés
Dinsdag 8 november, 19:30 uur, Menkemaborg,
Uithuizen
Dinsdag 15 november, 19:30 uur, Fraeylemaborg,
Slochteren
Zaterdag 19 november, 13.30 uur,
Piloersemaborg, Den Ham
Verhildersum: moment nog niet bekend.

Meer informatie is te vinden op de websites men-
kemaborg.nl, freaeylemaborg.nl, piloersema.nl en
verhildersum.nl informatie over het project vindt u op
erfgoedpartners.nl

Door Emmy Wagenaar Hummelinck

Groningen beschikt over prachtige borgen. Over de histo-
rie van de borgen is veel bekend, maar van de borgtuinen
en de geschiedenis daarachter weet men minder. Je loopt
er door, ziet dat het een mooie tuin is en denkt er niet ver-
der bij na. Daar wil Stichting Erfgoedpartners verandering
in brengen. Niet alleen door archiefonderzoek, maar ook
door aan mensen die de borgterreinen kennen te vragen
wat zij er nog van weten.

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar waddenland@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app.
Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met

Een mevrouw vertelt dat zij als kind, in de herfst na
schooltijd, kastanjes ging zoeken op de oprijlaan
van Verhildersum. Maar tot aan het hek, verder
kon je niet komen, dan kwam de hond blaffend
aanstormen en rende ze snel weer weg. Zo weten
we dat er een kastanjeboom langs de oprijlaan
stond en dat er vroeger kennelijk een hek stond.
Waardevolle informatie dus!


