
Ontwikkeling landgoed Nienoord

Het begint allemaal in Drenthe in de 15e eeuw



1485 Onno van Ewsum (1400-1489) koopt Mensinge



Zoon Wigbold I wonend op de borg Ewsum te Middelstum
koopt vanaf 1508 veenland in het Zuidelijk Westerkwartier

Borgterrein Ewsum



Ewsum, waarvan deze geschutstoren nog bewaard is

Geschutstoren van 1472
Borg afgebroken in 1657



Wigbold I (1470-1528) begint in 1524 met de bouw 
van de borg Nienoord, ziet in turfwinning verdienmodel



Weduwe Beetke van Rasquert zet na 1528 aankoop 
veengronden door

Wat een zuurpruim

Wigbold I overlijdt in 1528,
Beetke, een keiharde zakenvrouw
neemt de leiding over.



Fragment kaart Pijnacker van 1634 

1634 hele Nijenoorterveen is van Wigbold II van Ewsum. 



‘de kost gaat voor de baat’: 

-aankoop veengronden
-aantrekken arbeiders 
-graven Leekster Hoofddiep vanaf 1558  
-aanleg sluizen (verlaten, 5 in totaal) en bruggen
-gereedschap om te graven en veen te steken
-graven van wijken
-aanleg Molenkanaal en molens om water in Hoofddiep op peil te 
houden
-pas na 1665 wordt vervening winstgevend

Opstarten vervening vraagt veel voor-investering



Leekster Hoofddiep  



Vervening Nienoordsvenen winstgevend vanaf 1665 
onder Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen

Georg Wilhelm

1550-1600

1600-17001700-1800

1700-18001800-1900



Nienoordsvenen Veldstreekwijk



Borg Nienoord 1600 



De in die tijd beroemde 
schilder Hermann 
Collenius schildert 4 jaar 
lang op Nienoord
wandpanelen met 
voorstellingen uit de 
Griekse mythologie, een
modetrend in die tijd.

Panelen in 1846 en 1850
grotendeels vernield door 
graaf Folef von Inn-
und Kniphausen

1679-1683

De adel van Nienoord toont haar rijkdom door winst uit 
verkoop turf



Anna van Ewsum 1643-1714 
laat baroktuin aanleggen.

Nienoord groeit na 1650  uit
tot het  grootste landgoed in
Noord-Nederland

Kaart 1780

Landgoed krijgt vorm



Praalgraf Rombout Verhulst Midwolde met o.a. Anna van Ewsum , 
staand Georg Wilhelm gemaakt door Bartolomeus Eggens

Kerkje
Midwolde



De herenbank van de heren van Nienoord was hoger
dan de preekstoel: hun wereldlijke macht hoger dan de kerk.



Wigbold II (1521-1584) 
begint zoutwinning bij 
Kommerzijl 1571-1578

Kaart 1579 van Sybrandus Leo

Groot fiasco

Niet elke onderneming succesvol!

Lauwerszee

Nienoord

Nienoort
Soutketen



Familie von Inn- und Kniphausen bouwt eigen kapel: 
Nienoordkapel 1660 

Carel Hieromymus en Anna van Ewsum



Nienoord ligt er nog 
fraai bij in 1781 op de
kaart van Theodorus 
Bekkeringh

Na 1800 raakt de borg in verval. In 
1846 en 1850 steekt jnkhr Folef von
Inn- und Kniphausen In vlagen van 
verstandsverbijstering Nienoord tot 
twee keer toe in brand.



De zuster van Folef, Wendeline, trouwde jnkhr van Panhuys.
Die liet in 1885/1886 het nieuwe Nienoord bouwen op 
de fundamenten van de oude borg.



In Nietap had Ulrich van Panhuys vanaf 1855 
een steenfabriek, die stopte in 1916.
Deze leverde vermoedelijk de stenen voor de 
nieuwe borg.



Winterresidentie van Panhuys Hereplein Groningen:
stijl van Nienoord, later vestiging Nederlandse Bank



In 1950 koopt gemeente Leek Nienoord
In 1958 vestigt zich Nationaal Rijtuigmuseum
Landgoed wordt familiepark

Vanaf 2015 Jacob Veenema nieuwe borgheer
Vanavond onze gastheer!


