Na de exkursie door het kustlandschap van Noordoost-Friesland volgt hier een
andere exkursie door een deel van het Noordelijk zeekleigebied, het
Reitdiepdal. Voor het algemene deel van de inleiding wat betreft de geologie,
bewoningsgeschiedenis en de informatie over de wierden verwijzen wij naar het
artikel over Noordoost-Friesland in Noorderbreedte 1989-1 (lees nu wel in
plaats van terp het woord wierde). De draad wordt weer opgepakt ten tijde van
het Subatlanticum met de specifieke ontwikkeling van het gebied.
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DE RIVIEREN DE HUNZE EN DE DRENTSE A

kwamen ten noorden van de huidige stad
Groningen tezamen en stroomden verder als
het Reitdiep. Via Adorp liep de rivier naar
Winsum. Hier aangekomen boog hij scherp
naar het westen om, waar nu de kromme Raken ligt, weer een noordelijke richting aan te
nemen. Al snel ging de rivier over in een estuarium, een sterk verbrede monding (fig 1).
Langs de gehele rivier ontwikkelden zich oever- en kwelderwallen*.
Tijdens de vroeg-Middeleeuwse overstromingen (ca. 800 na Chr.) kreeg de Lauwerszee zijn grootste uitbreiding. Het materiaal
dat hierbij vrij kwam werd als een kwelderwal
voor de monding van de Hunze afgezet en
vormde een barrière. Het water van het Reitdiep begon een andere weg te zoeken en
vond deze in een erosiegeul van de Lauwerszee. Sindsdien loopt het Reitdiep vanaf Winsum westwaarts. De oude monding van het
Reitdiep slibde dicht en het noordelijk kweldergebied kon zich langzaam sluiten.
In het Reitdiep-gebied ontstonden al snel
drie kwelder-eilanden. Dit waren Middag
(raid-oog= middelste eiland), Humsterland
en Marne (fig 2). Deze eilanden werden in de
Middeleeuwen al intensief bewoond en werden door hun bewoners al vroeg van dijken
voorzien.
Sinds deze eerste bedijkingen is het gehele
gebied stukje bij beetje ingepolderd (fig 3). Er
kwam in 1877 een einde aan de inpoldering
met de bouw van de sluis bij Zoutkamp.

[Cultuurlandschap
Het landschap van het Reitdiepgebied in de
omgeving van Winsum is uniek voor Nederland. Het is een eeuwenoud kultuurlandschap, dat grotendeels voor de ruilverkavelingen gespaard is gebleven. De perceelscheidingen bestaan in hoofdzaak uit natuurlijke
grenzen zoals de oude kreken van het voormalige kwelderlandschap (maren). Het reliëf, ontstaan bij de opslibbing van het land, is
niet groot, maar voor de oplettende kijker
zeer wel aanwezig. Het grotere reliëf is té vinden in de oude dijken en de wierden met de
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prachtige kerken. Het toch wel open landschap staat in kontrast met de mooie beslotenheid van de wierde-dorpjes. In het gehele
gebied ziet u een veelheid van wierden. De
Reitdiep-dijk(en) is(zijn) eigenlijk geen moment uit uw gezichtsveld. In het landschap is
goed de eeuwigdurende strijd van de mens
tegen de zee af te lezen. Als u het gebied in de
maanden mei en juni een bezoek brengt,
kunt u het geelbloeiende koolzaad bewonderen.
De fietstocht hier beschreven geeft u een
goed idee van een uniek, oud kultuurlandschap met een rijke historie.

m

fig 2 Eilanden Middag, Marne, Hu>nste>land
aan de promotie van het marengebied.
Winsum is het kanodorp bij uitstek.
Vanuit Winsum fietst u naar Garnwerd.
Rijdt hiervoor vanuit het centrum van
Winsum naar de grote weg naar Groningen. Ga een stukje naar het zuiden (richting Groningen). Na ca. 300 meter ziet u
de ANWB richtingaanwijzer.
2 Oude Diep
Na ongeveer 500 meter passeert u het
bord 'einde bebouwde kom'. Vlak hierna ziet u aan weerszijden van de weg 2
schuurtjes staan. Vlak vóór deze
schuurtjes bevindt zich als een laagte de
oude loop van de Hunze. Aan beide kanten van de 'rivier' ziet u de oeverwal. De
schuurtjes staan op deze oeverwal.
Een klein stukje verder buigt de weg
scherp naar links. Voor u ligt boerderij
Weidelust. Langs de boerderij ligt ook
nog een meander* van het Oude Diep.
Na de scherpe bocht ziet u voor u het
dorp Garnwerd liggen met zijn molen
en kerktoren.

ïo- 3 Bedijkingen Reitdiep
Fïetsexfcursie
1 Winsum
Het dorp Winsum is een oud wierdedorpje. Het ligt op de kwelderwal van
het voormalige Hunze-estuarium. De
kwelderwal loopt van Adorp in het
zuiden via Sauwerd, Winsum, Baflo
naar Warffum. Deze wal is gevormd in
de 6de eeuw vóór Chr. De eerste wierden op deze wal zijn gelijkertijd ontstaan.
Winsum ontwikkelde zich in de Middeleeuwen tot een belangrijke plaats in

Noord-Groningen. Zo kreeg het in de
11de eeuw muntrecht. In eerste aanleg
was Winsum een agrarische wierde*.
Het dorp bestaat eigenlijk uit twee wierden, ten noorden van het Winsumerdiep Obergum, ten zuiden Winsum. Na
de oprichting van het Jacobijner-klooster veranderde Winsum/Obergum geleidelijk in een handelswierde*. Het
Winsumerdiep is nog steeds gezichtsbepalend voor het dorp.
Heden ten dage is Winsum een dynamisch dorp in het noorden van Groningen. Veel aandacht wordt geschonken

3 Garnwerd
Voor u het dorp Garnwerd binnenfietst,
passeert u eerst het Reitdiep. Het Reitdiep is een getijrivier*. De rivier is zeer
belangrijk geweest voor de ontwikkeling
van de stad Groningen. Het Reitdiep
vormde de verbinding van de stad Groningen met de zee.
Als u op de brug staat is het eerste wat
opvalt de dijken en de kaarsrechte loop
van de rivier. De rivier is hier zo recht
omdat dit gedeelte van het Reitdiep gegraven is. De rivier maakte hier een grote bocht tot bij Winsum (exkursiepunt 2
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Oude Diep). Om de scheepvaart te vergemakkelijken is de bocht in 1629 kortgesloten. De hoge dijken waren nodig
om de rivier niet buiten zijn oevers te laten treden zodat het zoute water over de
landerijen spoelde. Sindsdien heeft de
agrarische wierde Garnwerd zich ontwikkeld tot een handelswierde. De brug
over het Reitdiep ligt er sinds de aanleg
van de sluizen in Zoutkamp.
U fietst het Reitdiep over en bevindt zich
op het voormalige kweldereiland Middag. Na de brug gaat u rechtsaf de kade
op. U staat op de kade van de haven.
Hier meerden vroeger de zeeschepen
aan op weg van of naar de stad Groningen. U stalt uw fiets om een wandeling
door het dorp te maken.
Op de dijk ziet u twee gebouwen. Het
grote huis is het alom bekende café
Hammingh. Voor de aanleg van de brug
was toenmalige café-eigenaar Hammingh de pontbaas. Hiernaast ziet u een
klein huisje staan. Tussen deze twee
panden begint de handelsstraat van de
wierde. Wanneer u deze straat doorwandelt, komt u bij de kerk.
Als u na de kerk linksaf slaat (Hunzeweg), ziet u de molen van Garnwerd. Tegenover de molen staat een wit huisje
(nr. 41) met als opschrift: 'Sarrieshut
1628'*. Hier werd de belasting geïnd die
betaald moest worden om het graan te
laten malen.
U stapt nu weer op de fiets en vervolgt
de weg richting kerk. Buiten het dorp
gekomen moet u eens stoppen en richting Garnwerd kijken. U heeft een
prachtig uitzicht over het dorp. Let u
eens op de hoge Reitdiepdijk. Achter de

zijlhuis bereikt moet u eerst nog een
brug over. Deze brug ligt over de schutsluïs. De sluis is nogal verwaarloosd en
de deuren zijn verdwenen. Het mooie
witte huisje is gebouwd in de 18de eeuw.
In de tuin vindt u een zonnewijzer uit
1706.
Op de driesprong slaat u rechtsaf richting de Allersmaborg. Let u eens op het
straatnaambordje. Dit is de Middagsterweg, genoemd naar het eiland Middag.
De weg loopt onder de Reitdiepdijk
langs. Voor u ziet u een bos. Tussen de
bomen door kunt u een voorzichtige blik
op de Allersmaborg werpen. U rijdt
links om het bos. Volg het bordje Allersmaborg rechtsaf de singels op.

was in eerste aanleg een houten pijp met
een klep die naar de zeekant openging.
Dit bleek op den duur niet erg handig
want er konden geen schepen passeren.
Toen is men overgegaan op een zijl met
twee deuren (vgl. 4 Aduarderzijl en 17
Schouwerzijl).
Op de plaats van dit zijl lag de voorganger van de borg*. Dit was een steenhuis */boerderij en de eigenaar was belast met de regeling en bewaking van het
zijl. Na het graven van het Aduarderdiep in de 14de eeuw, werd het zijl in de
Fransumer Tocht opgeheven. De naam
Allerarm komen we als eerste tegen als
zijlrechter van het Aduarderzijl in 1504
(fig4).
In 1964 heeft de gemeente Ezinge het
goed in handen gekregen en het op zijn
beurt overgedaan aan de Staat. Het gebouw is in 1977 volledig gerestaureerd
en in 18de eeuwse staat hersteld.
De borg is slechts in het weekend en op
verzoek toegankelijk. ïn het koetshuis
worden in de zomer steeds wisselende
exposities gehouden. Op de singels van
de borg kunt u vrij wandelen.
Wanneer u het borgterrein verlaat en
weer op de straat komt, slaat u rechtsaf.
De sloot die rechts van de weg ligt en er
op een gegeven moment van afbuigt, is
de Fransumer Tocht. Als u de weg volgt
ziet u voor zich een kerk met een molen.
Dit is het dorpje Feerwerd. Bij het
schrikhek gaat u rechtsaf. Na een aantal
meters komt u over een sloot. Ook dit is
een overblijfsel van de Fransumer
Tocht. U heeft van hier een prachtig uitzicht op Ezinge.

5 Allersmaborg
De huidige Allersmaborg ligt daar waar
de Fransumer Tocht uitmondde in het
Reitdiep. Dit meanderende kreekje, dat
u verderop in de fietstocht nog tegen
zult komen, zorgde voor de ontwatering
van het eiland Middag. In de vroege
Middeleeuwen was dit eiland al bedijkt.
Het water van het Reitdiep werd zo buiten gehouden, maar er ontstonden problemen met de afvoer van het hemelwater. Om deze problemen op te lossen,
legde men een zijl aan. Een ander woord
voor een zijl is pomp of slagte. Een zijl

6 Ezinge
Als u Ezinge binnenrijdt blijkt uit niets
het eeuwenoude karakter van het dorp.
Hiervoor moet u eerst de nieuwbouwwijk doorkruisen. Boven op de wierde
staat de oude Romaanse kerk met losse
toren. Hier moet u naar toe Fietsen.
Ezinge is een mooi voorbeeld van een
agrarische wierde. Dit komt tot uiting in
de radiaire struktuur. De oorspronkelijke verkaveling is in taartpunten. In het
dorp lopen alle wegen naar de kerk.
Ezinge is één van de oudste nederzettingen van Nederland. Op de plaats van dit

Oude diep
dijk ziet u de hoge masten van de zeilboten. U kunt hier ook goed de schade van
de afgravingen zien.
De fietstocht gaat verder en u slaat
rechtsaf (volg het bordje Aduarderzijl).
Het weggetje slingert door het prachtige
landschap. Na ruim 1 km passeert u de
half afgegraven wierde Antuma. De weg
vervolgend, komt u vanzelf bij het zijl*.
4 Aduarderzijl
De eerste brug passerend, stapt u van de
fiets. Op het zijl kunt u lezen dat hij gebouwd is in 1867. Pit is vlak voor de afsluiting van het Reïtdiep in 1877 en dit
zijl heeft als zodanig dan ook niet lang
dienst gedaan. U stapt over het hekwerk
en loopt het zijl op (Pas op, val niet ïn het
water!). Bovenop gekomen heeft u een
prachtig uitzicht over het meanderende
Reitdiep met het buitendijkse land.
Het water onder uw voeten is het Aduarderdiep. Deze waterweg is in de 14de
eeuw gegraven door de monniken van
het klooster te Aduard. Dit klooster had
voorheen een verbinding met de open
zee via de Oude Tocht (exkursiepunt 7).
Toen deze vaarroute dichtgeslibd raakte
heeft men een nieuwe gegraven. Het zijl
nam de funktie over van het zijl bij de A1lersma-borg (exkursiepunt 5).
De tocht wordt voortgezet en voor u het
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dorp woonden 2500 jaar geleden al
mensen. De mensen vestigden zich op
de oeverwal van het Reitdiep. Langzamerhand ontwikkelde zich een wierde.
Sindsdien is er een kontinue bewoning
van de wierde geweest.
De wierde is in de 30-er jaren van deze
eeuw, zoals zoveel andere wierden, afgegraven ten behoeve van de terpaarde.
Dit waren kommerciële afgravingen. De
terpaarde werd gebruikt als meststof
voor de arme zandgronden. Zo is er
terpaarde terechtgekomen in verschillende delen van Noord-Nederland.
U rijdt over de Torenstraat de wierde af.
Aan het eind van de straat gaat u over de
brug en slaat rechtsaf langs de trekvaart,
het Oldehoofsche kanaal, naar Saaksura. Eerst passeert u de oude melkfabriek van Ezinge (links). Tegenwoordig
is dit een palingkwekerij. Na kilometerpaaltje 18 komt u bij de Olddijk.
7 oiddijk
De Olddijk is een gedeelte van de dijk
die het eiland Middag beschermde (zie
straatnaambordje op hoekhuis). Deze
dijk begrensde het eiland in het westen
(fig 2). Hier lag in de Middeleeuwen de
vaarweg naar het klooster van Aduard.
Deze slenk (de Klieftsloot) slibde in de
loop van de I4de eeuw dicht (exkursiepunt 4 Aduarderzijl). Het restant van
deze slenk is de Oude Tocht. Als u van
de Olddijk doorfïetst, ziet u de Oude
Tocht na ca. 200 meter liggen. Na de ou-

de Tocht gepasseerd te zijn, fietst u nu
op het volgende kweldereiland. Dit
voormalige eiland heet Humsterland.
Op de driesprong gekomen slaat u
rechtsaf de brug over.
8 Saaksum
Van Saaksum (ook geschreven als Saaxum) wordt gezegd dat het gesticht is
door de Saksen. In dezelfde kontekst
wordt beweerd dat Farmsum door de
Franken en Engelum door de Angelen is
gesticht. Het is een mooi verhaal, maar
er zijn geen feiten die deze theorie staven, ïn Saaksum vindt u prachtige Groninger boerderijen.
De route gaat verder richting Roodehaan. Voor u bij het Reitdiep komt,
moet u eerst de dijk nog passeren. In tegenstelling tot vele andere passages van
oude dijken, gaat u nu over de dijk (kmpaaltje 9,3). Ais u de weg volgt komt u
vanzelf bij de brug over het Reitdiep. U
kruist het Reitdiep en verlaat na een kort
verblijf het voormalige kweldereiland
Humsterland. Na de brug bevindt u zich
bij Roodehaan op het eiland Marne.
Achter Roodehaan vindt u een dijkcoupure. Wanneer u de dijk passeert moet u
even stoppen. Toen u aan de andere
kant van de rivier het buitendijkse land
van het Reitdiep inreed, ging de weg
over de dijk heen. Hier rijdt u door de
dijk.
9 Dijkcoupure
Hier ligt wat men noemt een dijkcoupure. Aan weerszijden van de weg bevindt
zich een gemetseld muurtje. In ieder
muurtje zitten twee gleuven. Op de dijk
staat een langwerpig huisje. Deze twee
zaken vormen de bescherming van het
achterland als het Reitdiep onverhoopt
buiten zijn oevers zou treden. Men kon
dan de schotbalken uit het huisje in de
gleuven (schotbalk-sponningen) laten
zakken. De ruimte er tussenin werd opgevuld met iets dat ruim voorhanden
was: mest. Zo kreeg men een provisorische dijk. Dijkcoupures en huisjes worden als een bewijs van de strijd van de
mensen tegen het wassende water in
stand gehouden.
U laat de dijkcoupure achter u en bij de
splitsing aangekomen, slaat u linksaf
richting Warfhuizen.
10 Warfhuizen
Het dorp bestaat uit twee wierden, net
als in Winsum gescheiden door een waterloop. Warfhuizen ligt op de linkeroever van het voormalige Hunze-estuarïum*. De naam zegt al dat het dorp op
een wierde ligt. Het Duitse woord voor
wierde is 'warf. Dit woord komt uit het
oud-Saksisch. Er zijn meer dorpen in
Groningen met het woord warf, zoals
Warffum.
In Warfhuizen slaat u voor het Warfhuisterïoopdiep linksaf. U rijdt nu over
de linkeroever van de maar*. Na de
brug slaat u linksaf naar Leens. Let u

goed op, want de kwaliteit van het wegdek is in vrij slechte staat. Bij een brug
gaat de weg over in een grindpad. U
rijdt nu de hele weg rechtdoor (gaat nog
een keer over een brug), tot u in Leens
aankomt.
11 Leens
U fietst het dorp binnen vanuit het
zuiden. De grindweg gaat over in bestrating. Aan het einde van de straat gaat u
rechts (éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers). U fietst de wierde op naar
de kerk met helmdak. Tot 1948 wist
men wel dat de kerk oud was, maar verder niet. Toen bij de restauratiewerkzaamheden het witte pleisterwerk van
de muren verwijderd was, kwam een
prachtige Romaanse turfstenen* kerk te
voorschijn.
Na de kerk bekeken te hebben stapt u
weer op de fiets. Bij de voorrangsweg
gaat u rechts (volg de bordjes Verhildersum). Buiten het dorp gekomen voert de
weg over een wierde. Deze is half afgegraven en aan de rechterkant van de
weg ligt de ijsbaan. U ziet de borg, omringd door hoge bomen, al liggen. Bij de
statige oprijlaan aangekomen ziet u aan
de rechterkant een huiswierde.
12 Verhildersum
De naam van de borg is afgeleid van de
ver (vrouw) Hifde(rt). Het is onbekend
wanneer deze vrouw geleefd heeft. In
1400 bestond er al een steenhuis van deze naam. Dit steenhuis is in dit jaar verwoest door de Groningers. Het overkwam hetzelfde lot in 1514.
Bij de borg aangekomen is het eerste wat
opvalt de prachtige oprijlaan. Om de
borg vindt u de singels en binnen de sin-
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fig. 5. Vaarweg binnendoor
gels ligt de borg omringd door een schitterende tuin. De borg is prachtig gerestaureerd.
Als u de borg bezichtigd heeft vervolgt u
de tocht. Neem als u van het borgterrein
afkomt, het fietspad links over de singels. Dit fietspad voert naar het landbouw- en ambachten museum 'Welgelegen'. Het fietspad gaat eerst over een
hoogholtje (typisch hoog bruggetje om
de scheepvaart niet te hinderen) en voor
u op het erf van het museum komt, rijdt
u onder een witte duivetil door.
Het museum 'Welgelegen' hoort bij het
landgoed Verhildersum. De boerderij
herbergt een aantal traditionele ambachten zoals rietdekken.
Het museum achter u gelaten keert u terug naar de weg. Hier slaat u linksaf. De
weg komt uit op de grote weg van Winsum naar Lauwersoog. Deze weg steekt

t

u over. U fietst vanzelf het dorp Wehe
den Hoorn binnen. Halverwege het
dorp passeert u het gemeentehuis (huis
met klok). Wanneer u het dorp Wehe
achter u laat, neemt u het fietspad naar
Eenrum. Dit fietspad loopt langs de weg.
U ziet de kerktoren van Eenrum al van
ver.
13 Eenrum
Het dorp Eenrum is zeer de moeite van
een bezoek waard en heeft kultuurhistorische waarde.
In het dorp kunt u een kleine wandeling
maken. Hiervoor fietst u naar de kerk.
Daar kunt u uw fiets kwijt tegen de haag.
U loopt de wierde op naar de kerk. Om
de kerk ligt een grasveld met hierop een
aantal eeuwenoude treurwilgen. Aan de
zuidkant ziet u een pomp staan. De kerk
is gebouwd in de 13de eeuw en heeft zijn
Romaanse karakter volledig behouden.
De kerktoren is veel jonger en stamt uit
het midden van de 17de eeuw. Als u
langs de zuidmuur kijkt, kunt u goed
zien hoe deze naar buiten 'uitbuigt'.
Aan de noordzijde ligt de prachtige pastoorswoning (nr. 2). U loopt langs dit
pand weer bij de kerk vandaan (Kerkpad). Loop langs de rode pomp in de
richting van de haven. Het huis op de
hoek van de Hoogstraat en de Hoofdstraat is volgens het bord in de muur van
de Hoofdstraat in 1699 gebouwd. Volg
de richtingsborden 'Pieterburen'. U
komt uit bij de haven. Aan de haven
staat het originele oud-Groninger café
'de Pool'. Op de achtergrond ziet u een
hoogholtje.
Achter 'de Pooi' ligt het mosterdmuseum Abraham's Mosterd Makerij bij de
Haven. Ernaast staat de molen van Eenrum, De Lelie, die in 1862 gebouwd
werd.
Ga terug naar de kerk waarna u de reis
vervolgt naar Mensingeweer. In Mensingeweer komt u weer bij de Weg van
Winsum naar Lauwersoog. U kruist deze weg en gaat naar Groot Maarslag. De
graslanden worden hier afgewisseld met
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17 Winsumerdiep (Deel)
Het Winsumer Diep is lang geleden gegraven. In de vroege Middeleeuwen was
er behoefte aan een waterweg binnengaats. Men voer wel op de zee, maar aangezien dit nogal gevaarlijk was, met de
kleine wankele scheepjes van die tijd,
ging men liever binnendoor.
Om een vaarweg van de Lauwers in het
westen naar de Eems in het oosten te
hebben moest een aantal 'kanalen' gegraven worden. Zo werd er een vaart
van de Lauwers naar het Reitdiep gegraven. Deze heette de Delf (delven=graven). Vanaf het Reitdiep naar Schaphalsterzijl werd via Onderdendam en Middelstum een kanaal naar de Fivel tussen
Stedum en Loppersum gegraven. Dit
gedeelte van de vaarweg heette het Deel.
Vanaf de Fivel bij Garrelsweer werd een
verbinding naar de Eems gegraven. Ook
dit gedeelte heette de Delf (fig 5).
•
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Luchtopname Ezinge
meter komt u bij de Kromme Raken.
Bij Schouwerzijl mondt de Kromme Raken uit in het Reitdiep. De Kromme Raken is het restant van de Hunze die in de
vroege Middeleeuwen hier nog liep.
Door het ontstaan van de Lauwerszee,
een inbraak van de zee op de plaats waaide rivier de Lauwers uitmondde in de
Waddenzee, verlegde het Reitdiep zijn
loop. Het materiaal dat vrijkwam bij de
vorming van de Lauwerszee vormde de
kwelderwal ten noorden van Pieterburen.
In Schouwerzijl bevindt zich een prachtig gerestaureerd zijl. Dit zijl is volledig
intakt, inklusief sluisdeuren (zijn wel al-

bouwland. Ongemerkt fietst u de gave
wierde van Groot Maarslag op.
14 Groot Maarslag
Dit dorp ligt op een mooie gave wierde.
De wegen leiden allemaal stervormig
(radiaire struktuur) naar de paar huizen
op de top van de wierde. De bovenkant
van de wierde ligt 3,5 meter boven de
omgeving. Staand op de top heeft u bij
helder weer een schitterend uitzicht
over de omgeving. U kunt het Reitdiep
met zijn dijken zien liggen.
15 Schouwerzijl
Ga in Schouwerzijl rechtsaf. Na ca. 200

Eenrum
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tijd open). Bij het zijl hoort nog een oud
haventje. Samen met de oude zeilschepen die hier liggen geeft dit een zeer authentiek beeld van de situatie in de I9de
eeuw.
Het witte huis bij het zijl heeft op de
schoorsteen een windwijzer. Dit stelt een
paling (of is het een slang?) met een rode
tong voor. Men zegt dat het vroeger een
herberg geweest is, met paling als specialiteit.
U gaat terug en slaat rechtsaf. Hier komt
u op de Reitdïepdijk.
16 Reitdiepdijk
Op de Reitdiepdijk aangekomen heeft u
een mooi uitzicht op de rivier rechts en
het Hoogeland links. Let u eens op het
hoogteverschil binnen- en buitendijks.
Binnendijks is na de aanleg van de dijk
nog materiaal opgeslibd (het land ligt
hier dan ook hoger). Op de dijk fietsend
heeft u zo nu en dan een mooi uitzicht
op de rivier. Aan de overzijde van het
water ziet u een bos. Hier bent u geweest. Het is de Aüersmaborg.
Als de weg van de dijk afbuigt komt u bij
Schaphalsterzijl. Zoals de naam al zegt
vinden we ook hier een uitwateringssluis. Deze is niet gerestaureerd en erg
verwaarloosd. Het zijl voorkwam dat het
zoute Reitdiep-water het Winsumerdiep
instroomde. De weg naar Winsum voert
langs het Winsumer Diep.
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Woordenlijst
Borg: Luxe kastelen uit de I7de eeuw
Estuarium: Wijde riviermonding
Getijrivier: Rivier waarin eb en vloed
merkbaar zijn
Kweiderwal: Natuurlijke dijk ontstaan
door opslibbing tijdens stormvloeden
Maar: Restant van een slenk in voormalig kwelderland
Meander: Bocht in een rivier
Oeverwal: Natuurlijke dijk ontstaan
door afzettingen van de rivier
Sarrieshuisje: Voormalig kantoor voor
heffen van maal-belasting
Steenhuis: Middeleeuws stenen gebouw
ter bescherming van huis en haard
Tufsteen: Oudst toegepaste bouwsteen
van vulkanische oorsprong
Wierde: Groninger woord voor terp. Er
zijn twee soorten wierden te onderscheiden.
Zijl: Afwateringssluis

Opgave exkursie
Op zaterdag 17 juni 1989 bestaat de
mogelijkheid onder deskundige leiding de exkursie door het Reitdiepdal te maken.
De exkursie wordt ingeleid met een
dialezing in café 'de Gouden Karper'
in het centrum van Winsum. De lezing begint om 10.30, een half uur
later stappen we op de fiets, 's Middags zal er gepauseerd worden om te
lunchen. De verwachting is dat we
om 16.30 weer in Winsum terug zullen keren. Na afloop van de exkursie
hebben de deelnemers een goed
beeld van het ontstaan van het unieke Reitdiepdal. De kosten zijn
ƒ 12,50 p.p. (inkl. kop koffie bij de
dialezing). Opgave en inlichtingen
bij Perception Edukatief, Warmoesstraat 44, 9724 JM Groningen, tel.
050-182580.

