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In museum Wierdenland in Ezinge is in december een tentoon-
stelling geopend onder de naam ‘Pioniers van het Noorden’. Een 
tussenresultaat van het Fries-Groningse project ‘Terpen- en wier-
denland, een verhaal in ontwikkeling’, waarin drie Friese en drie 
Groningse wierdedorpen aan een nader historisch onderzoek zijn 
onderworpen. Eén van de Groninger dorpen die hieraan deelna-
men is Warffum, een in vele opzichten bijzonder dorp.  
                Door Emmy Wagenaar Hummelinck. 

De pioniers
van Warffum
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Terpen en wierden
De eerste pioniers waren op zoek naar vrucht-
bare grond voor hun vee. Die vonden zij langs 
de noordelijke kust waar zich grazige kwelders 
uitstrekten langs de monding van rivieren zoals de 
Hunze. Zij vestigden zich op de hogere, opgeslibde 
kwelderwallen langs de rivierboezem. Om ook bij 
hoge waterstanden have en goed droog te houden, 
wierpen ze woonheuvels op die wij nu terpen (Fries) 
of wierden (Gronings) noemen. Volgens Egge Knol 
(voorzitter van Vereniging voor Terpenonderzoek en 
conservator archeologie van het Groninger Mu-
seum), liggen wierden op de klei en terpen op het 
zand, maar: ‘terp bekt lekkerder en ligt internatio-
naal beter in het gehoor.’
Elke woonplaats had eerst zijn eigen heuvel met 
boerderij, maar in de loop der tijd groeiden deze 
heuvels aan elkaar tot een steeds hoger wordende 
dorpswierden. De fl anken van de wierde werden 
daarbij in gebruik genomen voor het verbouwen 
van graan en peulvruchten. 

De wierde Warffum
Warffum werd aangelegd op de oostelijke kwel-
derwal van de Hunzeboezem. Hier ontstond echter 
niet de kenmerkende radiaire structuur waarbij de 
boerderijen naar het hoogste punt gericht waren 
en met de achterkant aan de ringweg (ossenweg) 
lagen. In Warffum werden de wegen hoofdzakelijk 
dwars op de kwelderwal aangelegd, waardoor een 
rechthoekig stratenpatroon ontstond. Misschien wel 
dankzij dit patroon is Warffum de grootste wierde 
van Nederland. Vermoedelijk is hij vanaf de 5e 
eeuw permanent bewoond geweest. Over het leven 
op de wierde is weinig bekend doordat hij al vol-

ledig bebouwd was toen eind 19e, begin 20e eeuw 
afgravingen plaatsvonden en de handel in terp-
aarde hoogtij vierde. De wierde is ongeschonden 
gebleven. Binnen het project hebben archeologen 
onderzoeksputten gegraven, maar de resultaten 
daarvan zijn nog niet volledig verwerkt en geana-
lyseerd.

Latere bewoning
De wierde ligt in vruchtbaar gebied en de bevolking 
breidde zich uit. Na de kerstening door Liudger in 
de 8e eeuw kwam er een kerk op het hoogste punt 
van de wierde te staan, het eerste stenen exemplaar 
werd in de 11e of 12e eeuw uit tufsteen opgetrok-
ken en is in de daaropvolgende eeuwen regelmatig 
verbouwd. In die periode ontstonden ook de voor 
Warffum zo kenmerkende kerkpaden waarlangs 
men vanuit alle windrichtingen ter kerke trok.
Inmiddels werd de wierde niet meer regelmatig bij 
stormvloeden omringd door het zeewater, aange-
zien rond 1100 een doorlopende dijk was opge-
worpen van Hornhuizen tot aan Uithuizermeeden. 
Deze dijk is bij de Kerstvloed van 1717 vrijwel vol-
ledig verdwenen, maar in straatnamen nog steeds 
over het hele traject te volgen. Aan de noordzijde 
van Warffum is er nog een stukje van te herkennen.

Klooster
De dijk die in de 12e eeuw werd aangelegd, 
zorgde ervoor dat ook buiten de wierde gewoond 
kon worden, nu het land niet meer overstroomde. 
Zo werd er ook (vóór 1284) een Johannieter non-
nenklooster gesticht langs wat nu de Kloosterweg 
heet. Het maakte een behoorlijke groei door en 
werd met de tachtig nonnen en vier priesters het 

grootste Johannieter klooster van het land. Het werd 
in 1610 gesloten. Op die plek staat nu de boerderij 
Warffumer Klooster.

En meer
Er zijn nog veel meer plekken in Warffum die een 
eeuwenlange historie hebben. Zoals de pastorie 
met het middeleeuwse steenhuis, de rond 1710 
gesloopte borg langs het Warffumermaar, de eerste 
Rijks-hbs... Kijk maar eens verder  rond!

Het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikke-
ling’ is een samenwerkingsverband tussen Landschapsbeheer 
Friesland en Groningen, het Terpencentrum en kenniscentrum 
Landschap van de rijksuniversiteit Groningen en museum Wier-
denland.
De expositie in museum Wierdenland te Ezinge ‘Pioniers van 
het Noorden’ is een ontdekkingsreis door het Fries-Groningse 
terpengebied, dat de bezoeker meeneemt op een tijdreis langs 
de eerste vormen van watermanagement in Nederland. De ten-
toonstelling is geopend tot 6 mei 2018. 
museumwierdenland.nl 

Meer informatie over het project Terpen en Wierdenland, een 
verhaal in ontwikkeling is te vinden op terpenenwierden-
land.nl

Een frisse presentatie door het Warffumer bedrijf Moonfrog over 
het ontstaan van het landschap en het leven op een wierde vind 
u op educatie.terpenenwierdenland.nl
Bezoekt u één van de zes onderzochte wierdedorpen laad dan 
de, eveneens door Moonfrog gemaakte, app edumobi.terpenen-
wierden.nl die u alle bezienswaardigheden in de dorpen toont 
en toelicht.

Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere 
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is ge-
schreven door een correspondent die in de regio woont. 
Benieuwd naar verhalen uit andere streken? Kijk dan eens 
op deverhalenvangroningen.nl/regio; daar vind je alle 
artikelen die we in de verschillende huis-aan-huisbladen 
publiceren


