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HET HUNZEDAL, HET LAND VAN DE LEKENBROEDERS

Het Hunzegebied kent een bewoningsgeschiedenis van 5000 jaar en is gevormd door 
de tijd en door mensenhand, deels van kloosterlingen van onder andere het klooster 
Yesse.                                                                                                                                                                                                                                                              
Het eerste deel van de fietsroute vanaf het Bezoekerscentrum Klooster Yesse naar 
de kerk van Kropswolde is uitgezet met de bedoeling u mee te nemen in een 
levend verleden van ‘Ora et Labora’, van bidden en werken. Deze volgt grotendeels 
de route die de lekenbroeders per boot aflegden over de Hunze naar hun uithof 
- kloosterboerderij - in Kropswolde.  Dit deel van de route ligt afwisselend aan de 
oostelijke en westelijke kant van de Hunze.
Het tweede deel vanaf Noordlaren naar Haren biedt zicht op de Oostpolder en de 
Onnerpolder, aan de westelijke kant van het Hunzedal.

Natuur
Langs de hele route, maar vooral bij het bruggetje over het Drentsche Diep, bij het 
Foxholstermeer en bij het gemaal (Spot E, F en J) kunt u genieten van de prachtige 
natuur en op de genoemde plekken van een wijds uitzicht over het (vroegere) 
Hunzedal. In het dal is een rijke verscheidenheid aan dieren en planten te zien. Wat 
betreft de dieren zijn met name bevers opvallend. Hiernaast leven er vele soorten 
vogels en ook otters in dit gebied. Hier zijn weidevogels als grutto, tureluur, kievit 
en kemphaan maar ook de witvleugelstern en de witwangstern te zien. Beide laatste 
soorten broeden in Nederland alleen in het Zuidlaardermeergebied. De ganzen en 
eenden werken als een magneet op andere vogels. Zo vliegt de zeearend soms over 
en ook de slechtvalk en de visarend zijn mogelijk te zien.



Spot A. Het Bezoekerscentrum Klooster Yesse
Het Bezoekerscentrum Klooster Yesse is in 2006 gebouwd. Het stichtingsbestuur zet 
zich in om de geschiedenis van het voormalig cisterciënzer klooster Yesse levend te 
houden. 

In 1215 werd op de plek van het huidige Bezoekerscentrum het cisterciënzer 
vrouwenklooster Yesse gesticht. Tot 1594 leefden hier vele koorzusters (nonnen), die 
hun dagen besteedden aan bidden, lezen en voor zover mogelijk lichte arbeid. De 
Hunze meanderde door een uitgestrekt ‘onland’, geen land en geen water, moeras 
dus. Door schenkingen en verhandelen van grond groeide het landbezit van het 
klooster snel aan tot uiteindelijk ruim 3170 hectare. In grootte qua grondbezit werd 
Yesse het derde van zo’n 35 kloosters in de provincie Groningen. Dit omvangrijke land 
moest bewerkt en onderhouden worden, waarvoor het klooster lekenbroeders aan 
zich bond en zeker in de latere periode ook pachtboeren.
De cisterciënzer orde is een orde van hand- en landwerkers die kennis hadden van 
waterbeheersing en landbewerking. Wie het water beheerste, bijvoorbeeld door 
dijkenaanleg en sluizenbouw, kon betere voorwaarden scheppen om het land te 
verbeteren en te bewerken. Van de invloed die de kloosterlingen hierdoor op het 
landschap hadden, zijn vele sporen terug te vinden. 



Spot B. De Noorderpoort 
In de dagen die we door deze tocht herbeleven, de late middeleeuwen, vond het 
vervoer meesttijds over water plaats en voor de tocht van Yesse naar Kropswolde 
en terug gold dat zeker. Deze route is goeddeels na te gaan. In Yesse startte men 
vanuit de kloostergracht, vanaf deze plek zichtbaar richting de spoorlijn, om zo via 
de sloot die begin 18e eeuw Oude Schipsloott werd genoemd de Hunze te bereiken. 
Op de plek waar u nu staat, stond ooit de Noorderpoort, waar men onder meer de 
gasten ontving. Als u de route vervolgt ziet u ook links de kloostergracht, ooit 10 
meter breed, die de zusters moest beschermen tegen kwaad van buiten af zoals 
rondtrekkende legers.



Spot C: De Noorderzanddijk
De huidige Noorderzanddijk wordt op een provincielandenkaart uit 1732 van Henricus 
Teijsinga, de Oude Boerehooylaan genoemd. Vlak voor de eerste spoorwegovergang 
zien we links de plek waar het klooster een eendenkooi heeft gehad. In de kloostertijd 
heette de Boerehooylaan de Esserwal, en deze vormde de scheiding tussen het 
corpusland en de marke van Haren. Vanaf de top van de Hondsrug naar beneden 
lagen eerst de vruchtbare esgronden, vervolgens hooiland en ten slotte onland. Het 
klooster Yesse had alle landerijen langs de noordkant van de Zanddijk tot aan de 
Kooiweg in Helpman in haar bezit. Een oorkonde uit 1484 vermeldt dat kloosterlingen 
met Hareners een sloot moesten graven door de Esserwal heen om ‘de buren van 
Haren’ een uitwatering te bieden. Haren mocht deze afwatering niet als vaarwater 
gebruiken, reden waarom er vermoedelijk bomen in werden gelegd om dit te 
verhinderen.
Vanaf dit punt ziet u naar het westen, richting de spoorlijn Groningen-Assen, een 
sloot die op de kaart van landmeter Teysinga in 1732 ‘de oude sloot into Essen’ wordt 
genoemd. Richting het noorden, dus richting Groningen, loopt een sloot die bekend 
stond als het Sylmaar, een afwateringskanaal, dat mogelijk ook bevaarbaar is geweest.         
Oorkondes over Yesse zijn te vinden op www.cartago.nl via toponiem ‘Essen’.



Spot D: De Hunzemeander achter het Folkertsgemaal
Aan het einde van de Noorderzanddijk is duidelijk een oude Hunzemeander zichtbaar, 
met een splitsing linksaf naar het noorden, naar de stad Groningen en rechtsaf in 
de richting van het Zuidlaardermeer. En Kropswolde. Deze route kan nu gevolgd 
worden over een betonnen pad met aan de linkerkant de dijk langs het huidige 
Winschoterdiep, toen Schuitendiep genoemd, dat begin 14e eeuw dwars door het 
corpusland is gegraven. De broeders hebben hieraan meegewerkt samen met de 
bevolking van Haren en Helpman. Staande op de dijk kijkend richting Groningen, ziet 
u links en rechts van het kanaal het corpusland van Yesse.



Spot E: De brug over het Drentsche Diep

1. Het Hunzedal voor de kloostertijd
Op deze plek is het landschap te zien zoals dat is ontstaan nadat de hele omgeving 
gedurende het Saalien, de ijstijd rond 200.000 jaar geleden, bedekt was met een 
imposante ijslaag. Zo’n 130.000 jaar geleden ging dit ijs smelten en ontstonden 
de Hondsrug en vervolgens door het smeltwater de Hunze, toen een brede rivier. 
In de tijd hierna vulde het Hunzedal zich met dekzand. De dekzandruggen boden 
vervolgens rond 4000 voor Christus plaats aan het Trechterbekervolk, dat wij kennen 
als de Hunebedbouwers. Tussen 9000 en 6000 jaar geleden werd het klimaat warmer 
en natter en begon in het dal hoogveen te groeien. Lastig voor de rivier die zich nu 
een weg door het veen moest banen om de zee te bereiken.

2. Het Hunzedal in de kloostertijd
Deze plek geeft ons ook de mogelijkheid om ons een beeld te vormen hoe dit 
gebied er mogelijk uit zag in de kloostertijd. Tegenwoordig werken Het Drents en 
Het Groninger Landschap samen aan herstel van delen van de oude Hunzelopen. 
Het water dat u hier ziet, het Drentsche Diep, maakte in de middeleeuwen deel uit 
van de Hunze. Hier voeren de lekenbroeders over met betrekkelijk kleine vaartuigen, 
voortbewogen met bomen (‘palen’) om af te zetten in de bodem. 



3. Het Hunzedal nu
De geschiedenis van het Hunzedal is dus getekend door een eeuwenlange strijd tegen 
het water. Sloten, dijken, molens en gemalen zijn pogingen om de wateroverlast 
tegen te gaan.
In 1998 dreigden delen van de stad Groningen en Winschoten onder te lopen. 
Het waterschap Hunze en Aa’s heeft daarom toen als noodmaatregel de 
Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder tussen het 
Winschoterdiep en Hunze en aan de westkant van de Hunze de Oostpolder en de 
Onnerpolder.
Het werd steeds duidelijker dat de oude oplossing om de dijken te verhogen 
en het water zo snel mogelijk af te voeren, niet meer voldeed. Er werd gezocht 
naar manieren om het water langer vast te houden en geleidelijk af te voeren. De 
Westerbroekstermadepolder, de Kropswolderbuitenpolder, de Onnerpolder en 
de Oostpolder die in 1998 'toevallig' onder water werden gezet, werden geschikt 
gemaakt om in voorkomende gevallen als waterberging te worden gebruikt. Voor dat 
doel zijn ze in 2010 voor het eerst gebruikt.



Spot F. Foxholstermeer
Het Foxholstermeer maakt deel uit van het Zuidlaardermeergebied (dit is de benaming 
van Het Groninger Landschap voor dit gehele gebied) en is onderdeel van het 
beekdalsysteem van de Hunze,  ontstaan tussen 1000 en 1250 na Chr. Het water uit 
Oost-Drenthe werd via het Zuidlaardermeer, het Drentsche Diep en de Hunze afgevoerd 
naar het noorden. Vroeger stond dit beekdal in het najaar en in de winter onder water.  
Later kregen de mensen grip op het water en werden de oeverlanden ingepolderd en 
drooggelegd voor bewoning, beweiding en akkerbouw. Dat ging helaas ten koste van 
planten en vogels. Hun gevarieerde en natte leefomgeving verdween grotendeels.
De omgeving van het Foxholstermeer is sinds het begin van deze eeuw plas-dras 
gemaakt, niet als waterberging maar als natuurgebied. Samen met de Stichting Het 
Drentse Landschap probeert de Stichting Het Groninger Landschap het natuurlijke 
systeem in dit gebied zoveel mogelijk terug te brengen. Bijvoorbeeld door een ander 
waterbeheer te voeren in de omliggende droge polders. 's Winters wordt gekozen voor 
een hoger waterpeil, 's zomers voor een lagere stand. Planten en dieren hebben daar 
baat bij. Uiteindelijk zal het Zuidlaardermeergebied met het Drentsche Aa-gebied een 
aaneengesloten natuurgebied gaan vormen tezamen met het noordelijk deel van het 
Geopark de Hondsrug waar ook de gemeenten Haren en Groningen deel van uitmaken. 



Spot G: Burg. van Roijenstraat West - Woldweg Kropswolde, de kapel en uithof 
van Yesse in Kropswolde
Uit diverse oorkonden, bewaard in de Groninger Archieven, blijkt vroege aanwezigheid van 
lekenbroeders in Kropswolde. Reeds in 1249 wordt melding gemaakt van bemoeienis 
van Yesse met Kropswolde (Crepeswalda), er is een conflict tussen de buren aldaar.
Vanaf de 13e eeuw groeven de broeders hier veen af en droogden dit tot turf. 
Brandstof dus voor de veldovens waarmee stenen konden worden gebakken. Zo kon 
het houten klooster door een stenen gebouw worden vervangen.
In de Burg. van Roijenstraat ligt een verbreding, een kom, waarvan men denkt dat 
daar de boerderij van de lekenbroeders heeft gestaan. Vlakbij, aan de noordzijde, 
moet de Onze Lieve Vrouwekapel van Yesse gestaan hebben. Op de plek van de 
huidige molen aan de Woldweg, stond ook in 1500 al een molen, waarvan we mogen 
verwachten dat die eigendom van Yesse was. De uithof in Kropswolde zou tot het 
einde van de kloostertijd in 1594 blijven bestaan. Ook het klooster Aduard stichtte in 
deze omgeving, bij Wolfsbarge, een uithof.



Spot H: De dorpskerk van Kropswolde
Op de plek van de huidige kerk van Kropswolde, die in 1773 werd gebouwd, stond 
in de late middeleeuwen de parochiekerk van het dorp. Nadat in de kapel van de 
lekenbroeders van Yesse een Mariawonder plaatsvond, gaven de parochianen de 
voorkeur aan deze kapel. Hierdoor liep de pastoor inkomsten mis, waarop hij verhaal 
kwam halen bij het klooster. Uiteindelijk werd beslist dat Yesse halfjaarlijks 4 Groninger 
Guldens moest betalen om dit af te kopen. Begin 2016 is deze eeuwenoude schuld 
door het Bezoekerscentrum Klooster Yesse opnieuw afgelost. Nu in euro’s. Zie ook: 
‘Turfgraven en bidden’ Aanwezigheid en sporen in Kropswolde van het vrouwenklooster 
Yesse te Essen, door Bart Flikkema.



Spot I. De Bartholomeuskerk in Noordlaren
In Noordlaren heeft in de 12e eeuw een houten kapel/kerk gestaan. De huidige 
stenen kerk is omstreeks 1200 gebouwd en wel in drie etappes. Het koor is van de 12e 
eeuw, het onderste deel vroeg 13e-eeuws en het schip van de eerste helft 13e eeuw. 
De Batholomeüskerk, vernoemd naar de apostel van Jezus, is als katholieke kerk 
gebouwd, in 1589 zijn tijdens de Reformatie alle katholieke uitingen weggehaald. 
Aanwezige muurschilderingen werden onder een witte kalklaag verstopt, tijdens een 
restauratie in 1977 zijn deze weer tevoorschijn gekomen. Het orgel dateert van 1876 
en is gebouwd door Petrus van Oeckelen; er onder staat een offerblok uit begin 1600.
De preekstoel is van begin 16e eeuw, daarop stond een zandloper om de duur van 
de dienst bij te houden. In 1991 vond de laatste begrafenis plaats op het ommuurde 
kerkhof, waar gedurende 7 eeuwen naar schatting 3000 mensen zijn begraven. 
Bijzonderheid is dat Hendrick de Cock, die aan de basis stond van de Afscheiding van 
1834, vaan 1827 tot 1829 predikant was in deze kerk. 
De kerk is ouder dan die van Haren en Zuidlaren. Het feit dat Haren in 2010 haar 
850-jarig bestaan ‘herdacht’, komt voor uit het feit dat de kerk van Noordlaren voor 
het eerst in 1170 in een Grondboek van het klooster Werden in Duitsland is vermeld.



Spot J. Het Gemaal Onnerpolder
Het Onnergemaal ligt aan het einde van de Zuiderhooidijk waarlangs u aan het begin 
aan uw linkerhand de Onnervaart ziet. Als u om het gebouw heen loopt ziet u een 
brede trap die naar het dak leidt. Vanaf hier hebt u een schitterend uitzicht op de 
nieuwe natuur van de waterbergingsgebieden Onner- en Oostpolder aan deze kant 
van het Drentsche Diep, en Westerbroekstermade- en Kropswolderbuitenpolder aan 
de overkant ervan. In het noorden, aan de andere kant van de Onnervaart ziet u een 
ouder bemalingssysteem, de molen De Biks. Behalve bij hengelaars is deze plek ook 
populair bij vogelliefhebbers. 
Het gebouwtje vlak voor het gemaal, is een baken voor vliegveld Eelde.






