
De Ooster Waarddijk 

De polder die u rechts op onderstaande foto ziet is de Middenwaard.  
Deze maakt deel uit van de Ruigewaard of de Waarden, een 750 ha, grote polder.  
 

 
De foto is gemaakt iets rechts t.o.v. het huidige gehucht 't Hoekje ter hoogte van de rode pijl. 
 
Langs 't Hoekje liep oorspronkelijk de Waarddijk, een zeedijk. Deze werd aangelegd in 1425, 
verzwaard in 1476 en deed dienst tot 1660, toen de zeedijk om de Waardsterpolder gereed kwam. 

 

Ontginning- en bedijking 

Tussen 1310 en 1320 werd een dijk gelegd tussen nu Visvliet en Noordhorn, het tracé van de huidige 

Friesestraatweg. 

Ten noorden daarvan was het nog niet-ontgonnen land van met ruigtes (riet en biezen) begroeide 
kwelder. 
Het is onbekend wanneer deze polder precies volledig is bedijkt. Gezien het voorkomen van de naam 
'Rughenwarth' in een document uit 1426 met de tekst "die Moniken (van Gerkesklooster) sollen 
ghene sprake (aanspraken) hebben up den Rughenwarth, butten die Hertsteeden, daer ze hebben toe 
Westerdicken" zou dit jaartal van toepassing kunnen zijn, maar goed mogelijk is ook dat in die tijd 
werd gestart met de bedijkingen van deze 'ruige waarden' omdat dergelijke buitendijkse kwelders 
vaak al voor de inpoldering juridisch waren onderverdeeld.  
In 1440 werd daarvoor door monniken van klooster Jeruzalem in Gerkesklooster een zijl (= sluis) 
gebouwd, die diende als spuisluis ter hoogte van nu Pieterzijl. 



In 1476 volgde de Munnekezijl door diezelfde cisterciënzer monniken. 
 
Hiermee kon de afwatering in westelijke richting op de Lauwers worden geregeld en kon de 
ontginning een aanvang nemen. 
Met de inpoldering van dit nog niet-ontgonnen land van met ruigtes (riet en biezen) en begroeide 
kwelder is dus mogelijk al kort na 1426, maar anders zeker na 1476 een aanvang gemaakt.  
 

De aldus ontstane polder Ruigewaard wordt onderverdeeld in drie Waarden; de Westerwaard, 
de Middenwaard (of Middelwaard) en de Oosterwaard. De oorspronkelijke grenzen hiertussen zijn 
onbekend 

Door de Middenwaard, dat is de polder die u recht op de foto ziet) loopt de Waardweg, die deels 
reeds was aangelegd vanaf Grijpskerk begin 19e eeuw (komt voor op kaarten uit die tijd), maar pas 
later die eeuw werd doorgetrokken tot aan het kruispunt, waar later 't Hoekje ontstond. 
In de Middenwaard zijn op een oude kladkaart van rond 1700 zes plaatsen (= boerderijen) 
ingetekend.  

 

Situatie Munnikezijl en Kommerzijl 1864, met ter hoogte van de pijl het huidige ‘t Hoekje 

Langs 't Hoekje liep oorspronkelijk de Waarddijk, een zeedijk. Deze werd aangelegd in 1425, 
verzwaard in 1476 en deed dienst tot 1660, toen de zeedijk om de Waardsterpolder gereed kwam. 

 

 


