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HET VERDRONKEN DORPJE HOUWINGAHAM

Houwingaham is de naam van een middeleeuwse 
veenontginningsnederzetting in noord-oost Groningen. 
Na de Dollardoverstromingen in het begin van de zestiende eeuw 
is het in de golven verdwenen. Wat nu nog rest zijn ondergrondse 
sporen van een kerk en twee steenhuizen. 
De kerk is waarschijnlijk na 1200 gebouwd en in de vijftiende 
eeuw afgebroken. Het gebouw was een langwerpige eenvoudige 
zaalkerk van 35 m lang en 13 m breed met een ronde koorsluiting 
omgeven door een vierkante gracht.  
De steenhuizen werden in 1999 archeologisch onderzocht en 
zijn gedateerd in de tweede helft van de dertiende eeuw. Beide 
steenhuizen werden mogelijk al in de veertiende eeuw 
afgebroken.



Bos op Houwingaham vormt een jong natuurgebied ten zuiden van 
Nieuweschans en is ingeklemd tussen het B.L. Tijdenskanaal, de A7 en 
de Duitse grens. Het bestaat uit een waterbekken, een plas-drasgebied, 
een structuur van dijken en kades, een weide met kruidige vegetatie 
en een uitgebreid gebied met jonge bosaanplant.

‘Bos op Houwingaham’ is precies wat de naam doet vermoeden; een 
bos aangeplant bovenop het verdronken dorpje Houwingaham.
Lange zichtlijnen, strakke betonpaden, een rechthoekige weide en 
een groot vierkant waterbekken verlenen het gebied een heldere 
monumentaliteit. De opzet is voor een deel geënt op de historische 
verkaveling, maar het wijkt daar ook op een eigenzinnige manier van 
af.
De wijze waarop de verdronken kerk en de steenhuizen zijn 
opgenomen in het plan is al net zo monumentaal als terloops. Er is 
niets te zien, maar toch ligt de kerk pontificaal in het hart van de 
rechthoekige weide; -voor wie het wil weten-. Terwijl de weide een 
een verstild podium vormt voor dit verscholen monument, liggen de 
twee steenhuizen nog veel onzichtbaarder verscholen in het plasdras 
gebied. Ook hier geldt -voor wie het wil weten- want er is niets te zien.

‘BOS OP HOUWINGAHAM’



Op strategische plekken stuiten paden en zichtassen op een kade 
of een dijk langs het bekken of het plasdras gebied. Deze plekken 
bieden mooie panorama’s op de omgeving. De plekken worden 
geaccentueerd door architectonische details in de vorm van enkele 
kloeke betonnen trappen of een stoere constructie die dienst doet 
als wateroverstort. De materialisatie van deze details is sober en 
robuust.  
‘Extensief’ beheer maakt deze monumentale details hier en daar 
wat  onderkomen en overwoekerd, maar dit draagt tegelijkertijd 
bij aan hun terloopse vanzelfsprekendheid.

Bos op Houwingaham kent een ruige en verborgen schoonheid. 
Een schoonheid die niet wil leunen op haar verleden. De 
gelaagdheid laat zich pas lezen zodra je er kennis van hebt 
genomen, maar de kennis van de historisch lagen geeft een extra 
dimensie aan een wandeling door het gebied.

 

‘VOOR WIE HET WIL WETEN...’



De toon is gezet; ‘Bos op Houwingaham’ is tegelijkertijd stoer en 
subtiel, er is aandacht voor de historie zonder te dwepen, er is 
sprake monumentaliteit zonder pathos. 

Beeldende kunst kan hier alleen maar op aansluiten en doet 
dat met een serie even terloops aanwezige objecten. Een 
samenhangende reeks van 7 kunstwerken is verspreid in het 
gebied. De kunstwerken willen de structuur van het landschap 
met haar verborgen verhalen op een terughoudende manier 
beleefbaar en leesbaar maken. Ze wil de ‘blik sturen’ en daarmee 
de ervaring van een wandeling door het Bos op Houwingaham 
verdiepen.  

‘DE BLIK STUREN...’
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Zeven betonnen plateau’s van 5 x 5 meter zijn elk samengesteld 
uit 2 segmenten. De naad tussen de 2 delen is precies van zuid 
naar noord gericht en snijdt altijd door het centrum van het 
vierkante vlak. Het plateau zelf oriënteert zich naar de toevallige 
richting van het pad, de kade of de bosrand waar het plateau zich 
bevindt.
Op het betonnen oppervlak is de topografie van de directe 
omgeving als een landkaart afleesbaar.

De plateaus bevinden zich bij de hoofdtoegang tot het gebied of 
daar waar een zicht-as stuit op een kade, midden op een kruising 
van zichtlijnen of onderaan een oever van het plasdras gebied. Ze 
liggen steeds op strategisch gekozen plekken, waardoor de passant 
zich aan de hand van topografische tekening op het platerau kan 
oriënteren op zijn positie in het Bos op Houwingaham.

TOPOGRAFIE

locatie 3



VERKLEURINGEN

Zowel bij archeologische opgravingen als bij de moderne 
magnetometing worden sporen uit het verleden zichtbaar als 
verkleuringen in de Nederlandse bodem. Hier wordt dit 
verschijnsel van verkleuring verbeeld door verkleuringen in het 
betonnen oppervlak. 
De topografie van het Bos op Houwingaham is met staalgruis op 
het betonnen oppervlak getekend. Na oxidatie van het staal is een 
roestbruine tekening in het oppervlak van het beton getrokken. 



ZEEKLEI

Het zijn met name kloostermoppen die ons herinneren aan 
Houwingaham. Kloostermoppen vormen de eerste gebakken 
bouwmaterialen uit de middeleeuwen. De baktechniek ontwikkelde 
zich (in navolging van de Romeinse techniek) met name in de 
kuststreek bij de bouw van vroege kloosters. 

De zee heeft later de kerk en steenhuizen van Houwingaham 
opgeslokt en met zeeklei afgedekt....

De locaties van deze archeologische monumenten worden op de 
topografische tekeningen op de plateaus gemarkeerd als openingen 
in plakken gebakken klei (keramiek). Hiermee wordt de afwezigheid 
van de steenhuizen en de kerk op deze plek voelbaar gemaakt.


