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• Opgericht in 2010 
• Gevestigd in de binnenstad van 

Groningen (Oude Boteringestraat 34) 
• 8 medewerkers, 12 promovendi, ca 45 

masterstudenten 
• Opleiding, onderzoek, cursussen 
• Nauwe samenwerking met 

maatschappelijke partijen 
• Speciale aandacht voor de 

landschappen van Groningen, 
Friesland en Drenthe 
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Pleistocene zandondergrond Noordnederlandse kustgebied 
bestaat uit afwisseling van hoogten (H) en laagten (L) 

Deze hoofdstructuur heeft de landschapsontwikkeling van 
Noord-Nederland tot op de dag van vandaag sterk beïnvloed 
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Pleistocene hoofdstructuur van het Waddengebied 



 

Friesland 11.000 jaar geleden: smeltwatergeulen in een zandlandschap 
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Zeespiegelstijging als motor van de landschaps-ontwikkeling in het 
kustgebied: Pleistoceen wordt overdekt met zand, klei en veen 

60-75 cm per eeuw 

10-20 cm per eeuw 

30-40 cm per eeuw 



In de voormalige laagten zijn tijdens de afgelopen 
drieduizend jaar talrijke actieve geulsystemen ontstaan als 

gevolg van de stijgende zeespiegel 





 

Situatie ca 3000 v. Chr. (Late Steentijd): 
onbewoond wadden- en kwelderlandschap 



Vanaf 600 v. Chr. (IJzertijd) koloniseert de mens de kwelder 



De wereld vult zich: het Friese kustgebied rond 100 na Chr. 

Terpen van Pingjum, Kimswerd, Arum en Witmarsum 
zijn in de Romeinse Tijd bewoond 



Verspreiding 
terpen in 
Friesland 



Honderden terpen op een nog onbedijkte kwelder 



Kwelderwallen en kwelderbekkens 



Terpenrijen op kwelderwallen van verschillende ouderdom 

(de laatst aangeslibde kwelderruggen liggen het dichtst bij zee) 



Het Noordnederlandse kustgebied rond 800 na Chr. 

• Hiaat in de bewoning van veel gebieden (4e-5e eeuw); kwelder tijdelijk 
voor een belangrijk deel ontvolkt 

• Doorgaande zeespiegelstijging in de bekkens van de Boorne-
Middelzee, Lauwers, Fivel en Dollard vanaf ca 300 AD: nieuwe 

getijdegeulen en afzetting van zware knipklei over het veen 

• Grootschalige erosie van veen  

• Oude randveenontginningen overslibd en verlaten 

Middelzee 
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Getijdegeulen, kwelderwallen en kwelderbekkens 
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Pingjummerriege 



Pingjum 

Gooium 
Lutke Pingjum 



Plaatsnamen eindigend op -um 

• Pingjum (1400 Peinimghem) PN *Penne + -hem 
• Witmarsum (1456 Withmarsum) PN Widmar + -hem 
• Arum (1275 Aldenem) PN Alder + -hem 
• Gooium (1533 Goyum) PN Goaije + -hem 
• -hem/-heem > -um  ‘huis van …’; datering 6e-10e eeuw 



Ouderdom middeleeuwse plaatsnamen in het 
Friese terpengebied (zes generaties) 

1. -hem / -ingahem > -um (Anjum, Foudgum) 

2. -ing > -enze > -ens > -ns (Leens, Stiens) 

3. –werth > -ward > -erd (Bolsward, Ferwerd) 

4. -werua > -wier (Metslawier)   

5. -therp > -terp (Ureterp) 

6. -huis/-huizen; -buur/-buren; -walde; -ripa 

Bron: Gildemacher, Terpnamen in Friesland 
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Frisia in de Vroege Middeleeuwen: internationale 
maritieme economie (gericht op het buitenwater) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWuLngkf_LAhUKCBoKHVmcAn4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Farcheologie.frl%2Fnieuws%2Fde-fibula-van-wijnaldum%2F&psig=AFQjCNE37RoNNEnXUIeV0QSlIUC3SV9_8Q&ust=1460208242630355


De grote omslag: bedijking in de 11e-13e eeuw 



De eerste bedijkingen: moederpolders 
uit de 10e-11e eeuw 



Rienks & Walther, 1954, Binnendiken en slaperdiken yn Fryslân, deel 2, p. 117 



Militaire Topografische Kaart 1850 



Pingjumer Gulden Halsband 

hal(s) = hooggelegen 
ban(d) = rechtsgebied 

Onderhoud: toezicht door dijkrechters o.l.v. tollegrietman. Groot deel van de dijk was van de kerk. De grond werd ieder 
jaar verhuurd aan mensen die er schapen op wilden laten grazen. Dat gebeurde altijd op 27 december. Op die dag was 
het feest in Pingjum. Ieder uur tussen acht en zes werden de klokken 99 keer geluid. ‘s-Avonds werd er gedanst in de 
herberg. 
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Archeologisch booronderzoek Pingjumer Halsband 



 





Landaanwinning (offensieve bedijking) in voormalige getijdebekkens 





Belangrijke gevolgen van de bedijking: 

1. Van terpen naar vlaknederzettingen (verspreide boerderijen, 
nieuwe dorpen)  

2. Van vervoer over buitenwater naar vervoer over binnenwater 

3. Van zoutwatereconomie naar zoetwatereconomie (o.a. opkomst 
melkveehouderij) 



 

Nieuwe indijkingen: kalkrijke zavel en klei; blokverkaveling; akkerbouw 



 



 

Verkavelings- en afwateringspatroon aangepast aan de hoogteligging 



Victoriuskerk Pingjum 



 

Kloosters 

Klooster Vinea Domini lag tot 1287 
ten westen van Pingjum 



Stinsen (12e en 13e eeuw) 
• vanaf 12e eeuw opkomst van de 

adel in Friesland 

• sterker verbonden met eigen 
woonplaats door bouw van 
versterking, beheer familiebezit 
en bestuurlijke functies 

• stinsen: stenen woontorens van 
2-3 verdiepingen met  zadeldak of 
schilddak 

• 8x8 tot 12x12 m 

• heuvel van aarde tegen de 
kelderverdieping (stinswier),   
vaak omgracht 



Kaart grietenij Wonseradeel 1718 (Schotanus-Halma) 



Militaire Topografische Kaart 1850 



Getijdegeulen, kwelderwallen en kwelderbekkens 
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