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Als je het over het Groninger Hogeland 
hebt, dan gaat het over vele kleine dorpen 
te midden van grote landbouwpercelen. 
Het gebied is lang geleden een schiereiland 
geweest dat werd omsloten door de Wadden-
zee en de riviertjes de Hunze en de Fivel 
(de naamgevers van de gewesten Hunsingo 

en Fivelingo). In een groot gedeelte van het 
gebied is zavel als bodem te vinden. 
Deze vorm van zeeklei is zeer vruchtbaar en 
al vanaf de 6e eeuw voor Christus wordt het 
gebied bewoond. Gezien de vruchtbare bodem 

Landbouw en vee op het Hoogeland
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is het dan ook niet zo verwonderlijk dat het 
bebouwen van het land en daarnaast het 
houden van vee eeuwenlang de belangrijkste 
vorm van bestaan is geweest in dit gebied.

In vroegere tijden was de Groninger blaarkop 
het koeienras dat veelvuldig in de provincie 
Groningen te vinden was.
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In 1959 ontstond Openluchtmuseum Het 
Hoogeland als ‘Stichting Landbouwkundig, 
Oudheidkundig, Kunstminnend Museum Het 
Hoogeland’. De aanvankelijke collectie van 
het museum bestond, zoals de naam het ook 
doet vermoeden, voor een groot deel uit land-
bouwkundige objecten. De topstukken uit 
deze collectie zijn tegenwoordig in De Schut-
stal te vinden. Maar wat is De Schutstal 
eigenlijk? Deze kleine boerenschuur uit de 

19e eeuw is jarenlang door de toenmalige 
gemeente Warffum gebruikt als plek waar 
losgeslagen vee uit de omgeving werd 
bewaard tot het weer door de betreffende

De Schutstal
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eigenaar werd opgehaald. De term ‘schut’ kan 
daarbij op meerdere manieren worden uitge-
legd. Uiteraard is het zo dat het vee hier werd 
‘geschut’, ofwel bewaard. Maar taalkundig ge-
zien kan ‘schut’ ook worden teruggeleid naar 
het oud-Nederlandse woord ‘sket’ of ‘schat’ 
dat vee betekent. Meerdere borgen (kastelen) 
in Groningen hebben dan ook nog altijd een 
‘schathuis’ dat vroeger dienstdeed als schuur 
voor het vee dat op het landgoed gehouden 
werd.

Het Schathoes van de Menkemaborg in 
Uithuizen was vroeger de stal waar vee werd 
gehouden, tegenwoordig is het een restaurant

6 PlattegrondStart



Zoals al aangegeven is de landbouw eeuwen-
lang de belangrijkste bron van inkomsten 
geweest in Noord-Groningen. Met schaal-
vergrotingen in vooral de 19e eeuw ontstond 
een gebied dat rijker dan ooit werd door de 
verbouw van met name graan en in mindere 
mate ook aardappelen en andere gewassen. 

Al vanaf de 17e eeuw ontstond de gewoonte 
die wel ‘het recht van opstrek’ werd genoemd. 
In de praktijk kwam het er op neer dan een 
boer de kwelders (het brakke gebied tussen de 
dijk en de Waddenzee) in gebruik mocht ne-
men als landbouwgrond. In meerdere fasen 

Landbouw in het verleden
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werd de zeedijk dan ook steeds meer naar het 
noorden verlegd waardoor de boeren smalle, 
maar zeer langgerekte percelen tot hun be-
schikking hadden. De provincie Groningen 
was met name in de jaren na 1850 de graan-
schuur van Nederland en ook van Europa! De 
monumentale Korenbeurs in Groningen was 
de plek waar de waardevolle producten wer-
den verhandeld. Het gebouw aan de Vismarkt 
in de stad is tegenwoordig een supermarkt, 
maar staat vanwege de bijzondere geschie-
denis en architectuur op de Top 100-lijst van 
Nederlandse Rijksmonumenten.
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De schaalvergroting van de landbouwgrond 
zorgde voor hogere opbrengsten, maar een 
andere innovatie heeft daar ook zeker aan 
bijgedragen. In de 19e eeuw emigreerden di-
verse Nederlanders naar de Verenigde Staten. 
In 1850 bracht de Groninger boer Kornelis 
Borgman een bezoek aan familie in de VS. 
Als landbouwer raakte hij geïnteresseerd in 
de zogenaamde Arendploeg (genoemd naar de 
arend, het nationale symbool van de VS) die 
veel lichter te bedienen was en daarmee  
efficiënter werkte dan de ploegen die tot dan 
toe in Groningen werden gebruikt. Hij schaf-
te voor terugkeer naar Nederland een exem-
plaar aan in New York en nam dit mee naar 
Groningen. Snel daarna besloot Borgman om 
samen met Cornelis Reinders uit Warffum 

De Arendploeg
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de ploeg te importeren. Binnen enkele jaren 
waren er al zo’n 170 ploegen geïmporteerd 
en werd de ploeg ook door diverse smederij-
en nagemaakt. Naast de Arendploeg was het 
noorden van Groningen kraamkamer voor 
meerdere innovaties op het gebied van land-
bouw en veeteelt. Zo werden de eerste expe-
rimenten met inentingen tegen de veepest in 
deze streek gedaan. En ook op het gebied van 
nieuwe zaaimethoden en de toepassing van 
kunstmest is hier belangrijke vooruitgang ge-
boekt.

Arendploeg met houten boom in de maak 
bij de smederij van Gorter in Roodeschool, 
tussen 1910 en 1920.
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De crisis in de jaren voorafgaand van de 
Tweede Wereldoorlog bracht niet zo heel veel 
schade toe aan de landbouw op het Groninger 
platteland. De toenmalige gemeente Usquert 
was na Wassenaar de rijkste gemeente van 
Nederland! 
De combinatie van liberale herenboeren en 
socialisten die het gemeentebestuur vormden 
gaven daarom ook niemand minder dan 

Berlage op het Hogeland
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architect H.P. Berlage de opdracht om een 
nieuw gemeentehuis te ontwerpen. Voor 
de socialisten was Berlage politiek gezien 
acceptabel, de liberalen konden zich goed 
vinden in zijn stijl van ontwerpen. In 1930 
werd het raadhuis gebouwd. Het verhaal gaat 
echter dat toen het er eenmaal stond, Berlage 
niet geheel tevreden was met de hoogte van 
de toren. De rijke boeren waren echter niet 
bereid om nog meer geld uit te geven aan 
het raadhuis en daarom schijnt Berlage zelf 
bekostigd te hebben dat de toren twee meter 
hoger werd opgemetseld! Het interieur van 
het Raadhuis in Usquert verkeert nog altijd in 
oorspronkelijke staat.
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Ook in de huidige tijd zijn ontwikkelingen in 
de landbouw nog steeds druk gaande. Was het 
eerst de mechanisatie die de werkzaamheden 
op het land stukken vooruit hielp, nu is 
het vooral de digitalisering die een steeds 
belangrijkere rol krijgt in de agrarische 
sector. Een bijzondere manier om gewassen 
goed in de gaten te kunnen houden is door 
middel van drones. Dit is dan ook een 
van de redenen dat Noord-Groningen het 
eerste plattelandsgebied ter wereld is waar 
het 5G-netwerk voor mobiel dataverkeer 
wordt uitgeprobeerd: de drones kunnen 
op die manier nog nauwkeuriger worden 
aangestuurd! 

Landbouw in het heden
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Openluchtmuseum Het Hoogeland werd in 
1959 opgericht in de gemeente Warffum. 
Bij de gemeentelijke herindeling van 1990 
werd Warffum onderdeel van de gemeente 
Hefshuizen die twee jaar later werd 
hernoemd naar Eemsmond. Maar daar bleef 
het niet bij: in 2019 werd ook deze gemeente 
opgenomen in een groter geheel: gemeente 
Het Hogeland. Daarmee heeft het museum 
exact 60 jaar na de oprichting (bijna) dezelfde 
naam als de gemeente. Zouden de oprichters 
in 1959 al zo’n vermoeden hebben gehad?
Je zou het bijna denken!

Van gemeente Warffum naar 
gemeente Het Hogeland
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