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- Start bij de kleinste geografische eenheid: het perceel

- De basis wordt gevormd door (digitaal ingevoerde) 

oudste kadastrale minuutplans uit de Franse tijd (1812-

1832), met de bijbehorende registergegevens. Fryslân en 

Groningen hebben samen 500.000 percelen, op 2500 

minuutplans.

- Elk perceel daarvan is als polygoon ‘getekend’ met een 

unieke codering waaraan de bijbehorende informatie kan 

worden gehangen.

- Deze 1832-laag vormt de basis voor het creëren van 

nieuwe gegevenslagen, zowel naar voren als naar 

achteren in de tijd.



Kerk en 

omliggen-

de boer-

derijen in 

1832 

digitaal =>

<= De ‘kerkbuurt’ in 1832, 

analoog, op het minuutplan uit de 

Franse tijd

Van minuutplan naar digitale 

kaart: Oosterwierum (fr.)



ID Osw B56
namen Kerkvoogdij

voornamen Gereformeerde
beroepen

woonplaatsen Oosterwierum
legger_nr 48

soort_eigendom Kerk en Kerkhof
srt_eig_norm Begraafplaats

inhoudsgrootte 1540
klassering_ongebouwd Onbelast

De kad. gegevens (1832) van perceel Osw B56 analoog (uit de OAT of Oorspronkelijk 

Aanwijzende Tafel) en digitaal (ingevoerd in de database)

Van kadastrale registers naar digitale data: OAT Oosterwierum



De percelen van 1832 in kaart, naar bodemgebruik, met rechts de 

gegevens voor het rood omlijnde perceel in het midden (aan de 

Kerklaan in Haren), met een Google Maps mash up, ter oriëntatie



De percelen van 1832 weergegeven naar de geschatte 

opbrengst per hectare. Let op de correlatie met 

hoogteligging op inversie kreek- en rivierruggen, naast 

ingeklonken (klei-op-) veen gebieden



De Topographisch Militaire Kaart (TMK) 1:50.0000, van 1864 als onderlaag



De Bonnebladen (1:25.000) van ca. 1900-1930 als onderlaag



De frontpage van HISGIS Groningen



Project In voorbereiding: Het kustlandschap van Noord-Nederland: de 

dynamiek van bedijkingen en veenontginningen ca. 750 – ca. 1500

Thema: het menselijk ingrijpen zoals dit blijvend de hoofdlijnen van ons 

cultuurlandschap heeft bepaald. Interdisciplinair: geologie, archeologie, 

mediëvistiek, historische geografie en naamkunde. Partners: FA, RUG 

(landschapsgesch. en archeologie), NITG en Wageningen. Nadere inzoomen 

op  getijdenbekkens 1. Hunze-Aa en Lauwers; 2. Boorne-Ges-systeem

Maar, welk nut heeft het HISGIS nu 

voor waddenlandschaponderzoek?



Thema 1: de 

chronologie 

en fasering 

van de oudste 

bedijkingen 

en de rol van 

de kloosters 

daarbij.

Thema 2: 

wanneer 

schuiven de 

boerderijen 

van de terp af, 

het vlakke 

land in?
Veronderstelde bedijkingschronologie in de Fivelboezem



Belangrijk: de 

reconstructie van het 

bezit der middeleeuwse 

kloosters in het 

Noorden (bezaten ca. 

1500 zo’n 20-25 % van 

de beste cultuurgrond; 

dat hadden ze in de 

eerste eeuwen van hun 

bestaan verworven (van 

1150-1300)



Ook belangrijk: de 

reconstructie van 

kloosteruithoven 

(voorwerken of 

monnikhuizen): 

reusachtige hoeven, 

geëxploiteerd door 

lekenbroeders

Links: het voormalige Zandster voorwerk, 

van het klooster Wittewierum



Combinatie met alle mogelijke 

achtergrondlagen, bijv. het AHN = 

hoogtekaart



Het grondbezit 

van het 

grootste 

middeleeuwse 

klooster van het 

Noorden: de 

cisterciënzer 

abdij van 

Aduard, met 

haar uithoven 

(ca. 6.000 ha),  

met het AHN als 

onderlaag



Inzoomen op het gereconstrueerde bezit van de 

Cisterciënzer abdij Bloemkamp bij Bolsward (1192), met haar 

nonnenpriorij Nijeklooster bij Scharnegoutum, tegen de 

achtergrond van de bodemwaardering van 1832, en met  een 

weergave van de veronderstelde eerste dijken rond de op- en 

dichtgeslibde Middelzeekom. Let op de hoge waarde van de 

oeverwallen en het nieuw aangewassen kleiland! 



Het bezit van Bloemkamp en Nijeklooster nogmaals, 

maar nu weergegeven op een uitsnede uit de 

hoogtekaart (AHN)


