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MET SPECIALE DANK AAN:    

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE DEELNEMERS 

  De route is op vrijdag en zaterdag te 

rijden vanaf 17:00 tot en met 22:00 

uur en op zondag van 17:00 tot en 

met 21:00 uur. 

 U neemt op eigen risico deel aan dit 

evenement. 

 U kunt de organisatie niet aansprakelijk 

stellen voor eventuele schade 

 De route is aangeven met pijlen, niet 

tegen de route inrijden. 

 De route is ongeveer 55 kilometer 

 De wegen zijn soms smal, wees 

galant bij het passeren. 

 Let op: u bent verkeersdeelnemer en 

dient zich aan de wettelijke 

verkeersregels te houden. 

 Houd de gedragsregels aan die bij 

een bedrijfsbezoek horen 



 

3 

De graanrepubliek is er voor iedereen 

Frank Westerman heeft de historie van het Oldambt beschreven in 

zijn boek ‘de graanrepubliek’, de boeren van afdeling Oldambt van 

LTO Noord willen U kennis laten maken met het Oldambt van nu. 

Werd het verleden gedomineerd door graan telende bedrijven, 

tegenwoordig is het een mix van bedrijven die nog steeds planten 

telen, maar veel meer dan alleen graan ook vele andere gewassen 

en een grote variëteit aan bedrijven met dierhouderij. Door deze 

ontwikkeling en de modernisering zie je ook een unieke verzameling 

boerderijen, van prachtige historische panden tot hele moderne 

functionele gebouwen.  

De mensen zijn ook verandert, het stugge imago van de Groninger past niet meer bij de 

moderne ondernemers in het Oldambt. Dat maakt ook dat boeren hier de verbinding 

zoeken met hun omgeving (letterlijk). Was in het verleden de hele omgeving betrokken bij 

de productie van ons voedsel, tegenwoordig werkt 95% buiten de land- en tuinbouw. Om 

de generatie van nu en de toekomst te laten kennis maken met de start van ons voedsel 

en uiteraard de omgeving is deze route bedoeld. 

Trotse ondernemers zetten hun gebouwen in de spotlights, met mogelijkheden om op 

diverse bedrijven te kijken naar wat er gebeurt op deze bedrijven. Sommige processen zijn 

sinds eeuwen dezelfde, op andere plekken in de bedrijfsvoering worden boeren 

ondersteund door de meest moderne technieken. Boeren gebruiken deze mix om optimaal 

te boeren met minimale impact op de kwaliteit van hun erfgoed, de boerderij. Natuurlijk 

ook de diversiteit aan gebouwen en landschap maakt deze Verlichte Boerderijenroute tot 

een uniek evenement dat je niet mag missen. 

Naast boerderijen en boeren is er ook de mogelijkheid om te kijken bij bedrijven die ons 

helpen met werkzaamheden op de boerderij (loonbedrijven, toeleveranciers). Ook bij 

nevenactiviteiten van boeren die soms ook hoofdactiviteit zijn geworden zoals galerie, 

theeschenkerij, tulpenbroei etc. Kortom een grote variatie waar voor elk wel iets moet zijn 

om te kijken.  

Ik wens burgers, collega boeren, en ieder die deze prachtige Verlichte Boerderijenroute 

Oldambt bezoekt, veel plezier en een hernieuwde kennismaking met de start van ons 

dagelijks voedsel. 

Jakob Bartelds (voorzitter LTO Noord)  
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Welkom bij de verlichte boerderijenroute 

We nemen u mee door het unieke Oldambt, een uitgestrekt landbouwgebied waar het ’s 

nachts nog écht donker kan zijn. De grote landbouwbedrijven, vaak met monumentale 

panden, en de interessante geschiedenis, maken dat deze verlichte boerderijenroute bij 

voorbaat een must is om te rijden.  

De Verlichte Boerderijenroute Oldambt en omstreken is een initiatief van de PR commissie 

van de LTO afdeling Oldambt. Als PR Commissie hebben we veel gehad aan de kennis en 

informatie die de organisatie van Lichtroute Noordoostpolder ons heeft verstrekt. Ook de 

enthousiaste medewerking van de bewoners en bedrijven hebben wij als heel prettig 

ervaren. 

 

FOTOWEDSTRIJD 

U wordt als deelnemer aan deze verlichte boerderijenroute uitgedaagd foto’s te maken 

tijdens de route. Deel uw mooiste foto met ons op facebook en de foto met de meeste likes 

wordt bekroond met een diner bon t.w.v. € 50,- bij Hotel Termunterzijl. Meer informatie 

hierover vindt u op onze website of Facebookpagina. 

 

 WWW.LICHTROUTEOLDAMBT.NL 

 

 WWW.FACEBOOK.COM/LICHTROUTEOLDAMBT 

 

Eri de Groot    Annebet Neef 

Anita Volker    Jaap van ’t Westeinde 

Nanda Perdok – de Haan  Harm Evert Evers 

Lianne van Rulo – Vermue  Gertjan Meijer 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG09m0-MLeAhWKM-wKHUgzB4AQjRx6BAgBEAU&url=https://websitelatenmakenxl.nl/website-laten-maken/website/&psig=AOvVaw0lKYV9sMb_M2U2xeRTTgiD&ust=1541702719135335
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB7s_q-MLeAhWD3KQKHaiUAC0QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/nl/facebook-icon-symbool-media-3383596/&psig=AOvVaw3jq6VZP4ix-CS-g9hEBYvK&ust=1541702697574303
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Inleiding 

Het gebied waar deze Verlichte Boerderijenroute doorheen loopt, bestaat uit polders die in 

de loop van de tijd op de Eems en de Dollard zijn gewonnen. Het gebied wordt 

gekenmerkt door grootschalige landbouw en weidse vergezichten, wat het uitermate 

geschikt maakt voor deze Verlichte Boerderijenroute. Het is in dit deel van Nederland 

immers nog écht donker! 

ONSTAAN VAN HET DOLLARD GEBIED 

De Dollard is ontstaan door meerdere dijkdoorbraken van de Eems vanaf 1277. Voor deze 

doorbraken bestond het gebied uit land, met vlak langs de Eems, die toen in een bocht 

voorbij Emden liep, kleigrond (Klei-Oldambt) en in het zuiden, meer in het binnenland veen 

(Wold-Oldambt). Rond 1413 bereikte de Dollard haar grootste omvang. Het destijds 

overstroomde gebied bestond uit een westelijke en een oostelijke boezem, gescheiden 

door een grote pleistocene opduiking. Dit heet het schiereiland van Winschoten en ligt 

ruwweg tussen Scheemda, Winschoten, Beerta, Finsterwolde, Oostwold en Midwolda.  

 Kaart van het Dollardgebied, waarop de grootste omvang van de Dollard (1413) en 

de volgorde van inpolderen zijn weergegeven (Ramaer, 1909) 
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Vanaf deze periode is de Dollard langzaam weer gaan dichtslibben met klei. Dit proces 

vindt tot op de dag van vandaag nog steeds plaats. De Dollardklei is in twee fasen afgezet. 

De onderste afzetting is zavelig (lichte klei) en kalkrijk en de bovenste afzetting bestaat uit 

zware klei, welke in de oudste polders kalkarm is en naar de jongste polders steeds verder 

toenemen.  

 

Overzichtskaart van de achtereenvolgende inpolderingen (De Smet, 1961) 

Ondanks dat er sprake was van constante aanslibbing en daarop volgende bedijking, is 

het niet mogelijk precies aan te geven wanneer het landverlies eindigde en de herwinning 

een aanvang nam. Vooral in de beginperiode van de herbedijking van de Dollard was nog 

regelmatig sprake van geduchte stormvloeden. De beruchte Allerheiligenvloed in 1570 is 

zelfs tot aan de Zomerdijk in Wagenborgen doorgebroken. Sporen van oude 

dijkdoorbraken zijn in de vorm van kolken nog duidelijk zichtbaar in het gebied. Deze 

liggen vaak in rijen langs de voormalige dijken.  
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RECHT VAN AANWAS 

Ondanks heftige stormvloeden en diverse dijkdoorbraken, bleven een aantal eilandjes, 

ofwel Blinken, in de Dollard bestaan. De grootste waren Munnikeveen en Ulsda. Het eiland 

Ulsda was eigendom van de Stad Groningen en ook op Munnikeveen had de stad 

Groningen een aandeel. De eilanden zelf vertegenwoordigden niet veel waarde, maar door 

het recht van aanwas breidde het eigendom van de stad Groningen zich steeds verder uit.  

Het recht van aanwas was het recht van landeigenaren op de onontgonnen gronden voor 

en achter zijn in cultuur gebrachte landerijen, zolang deze zich binnen de verlengden van 

zijn zwet-sloten (grens-sloten) en binnen de grenzen van het dorp of buurtschap 

bevonden. Dit gold dus ook voor aanslibbend land en kwelders.  

Voor de stad Groningen resulteerde dit recht van aanwas in de aanleg van de Kroonpolder 

in 1696 en later de Stadspolder in 1740. De eerste jaren beboerde de stad Groningen 

deze landerijen zelf om de kosten voor inpoldering terug te verdienen. Daarna werden de 

gronden met een vaste beklemming uitgegeven aan verschillende boeren. Deze mochten 

het land bebouwen, onder voorwaarde dat ze zelf gebouwen op de hun toegewezen 

landerijen bouwden. Later zijn deze beklemmingen afgekocht, waarbij de stad Groningen 

de dijken (en daarmee het recht van aanwas) in bezit hield. Op deze manier verwierf de 

stad Groningen bij inpoldering van de Reiderwolderpolder en de Carel Coenraadpolder 

ook een aanzienlijke oppervlakte land. Hierop zijn in eerste instantie 3 boerderijen gesticht, 

maar de stad Groningen hield zelf ook landerijen aan voor haar eigen landbouwbedrijf. Op 

de top bestond het landbouwbedrijf van de stad Groningen uit ruim 600 hectare land.    
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De Route 

De bedrijven die open huis houden zijn niet alle dagen dezelfde. Er wordt bij de 
opengestelde bedrijven weergegeven als ze opengesteld zijn. Ook in dit routeboekje 
kunt u deze informatie vinden. Zie hieronder de legenda voor de verklarende symbolen: 

 

 

 

 

 

 

 

Startpunt 1: Wartumerweg 12 Termunterzijl 

Alfing bv; Handel en Transportbedrijf 

Begonnen als een agrarische Loonbedrijf, opgericht door Edo “opa” Alfing in 1951 . We 
waren onder andere actief in diverse loonwerkactiviteiten waaronder stro persen, 
bietenrooien en het bewerken van een compleet akkerbouwbedrijf.  Verder doen wij in 
de verkoop en advisering van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. 

Gaandeweg de jaren is het bedrijf meer een handels- en transportbedrijf geworden. De 
handel  bestaat nu voornamelijk uit gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Qua 
transport  vervoeren we hoofdzakelijk vloeibare meststoffen. Naast bovenstaande 
activiteiten zijn we vanaf 2009 actief in de op- en overslag van granen. Vanaf 1 Juli 2018 
zijn wij ook actief in de handel van granen. Dit is vooral gecentreerd in Appingedam, aan 
het Eemskanaal Zuidzijde.  

Momenteel zijn wij als familie Alfing met z’n vieren actief in het bedrijf. Bert en Ina, 
samen met hun kinderen Eddy en Ingrid. Daarnaast zijn er nog 4 man personeel in 
dienst. 

Het bedrijf is nog altijd gevestigd in de boerderij aan de Wartumerweg, waar het 
allemaal begonnen is. 

1 

Startpunt, object 1, Alfing BV 

Wartumerweg 12 Termunterzijl 

 

Dit object bevindt zich links 

 

 

Dit object bevindt zich rechts 

 

 

U rijdt recht op dit object af 

Startpunt, object 52, Vliegveld 

Oostwold, Polderweg 28, Oostwold 

 

Object heeft vrijdag open dag 

 

 

Object heeft zaterdag open dag 

 

 

Object heeft zondag open dag 

vr 

za 

zo 

vr 

za 

zo 
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Wartumerweg 2 

Hans en Ellis Nipshagen, beelden, workshops, camping. 

Sinds 2007 wonen en werken wij, Hans Nipshagen en Ellis Liefting, in de "witte villa" bij 
"Derksema's klap". Tegenwoordig Wartumerweg 2 Borgsweer.  

De Jugendstill villa is rond 1910 gebouwd door Simon Derksema. Steenfabrikant en 
boer. Destijds behoorde de villa bij de boerderij achter de villa; groot 23,15 ha. De 
bedrijfsgebouwen stonden 150 meter verder langs het Termunterzijldiep.  

In het omringende landschap is goed te zien waar de klei is afgeticheld ten behoeve van 
de steenproductie. Op een deel van het afgetichelde land is onze camping dell'Arte 
gevestigd.  

Hans Nipshagen is beeldhouwer en geeft workshops in steen. De beeldentuin is op 
afspraak te bezichtigen. De camping is geopend van 1 april tot 1 oktober. 

Aan het einde van de weg rechts 

Borgsweer 

 

 

Borgsweer 12 

Op deze boerderij wonen Pieter Noordam en Jetty Noordam-ten Have met hun drie 
dochters. De boerderij met bijbehorend land is in 2001 gekocht van de familie 
Noordhoff. Het hoofdgebouw, gebouwd in 1842, is van het Oldambtster type met 
omlijste ingang in het midden van het onderkelderde voorhuis en heeft twee series 
zaadzolders. Het is een rijksmonument. 

Een losse bijschuur is gebouwd in 1925. Deze is in 2014 vervangen door de huidige 
loods. 

Op dit bedrijf worden tarwe, gerst, suikerbieten en pootaardappelen verbouwd. De 
producten worden grotendeels verwerkt en opgeslagen in de bijbehorende gebouwen 
op Lalleweer 7 in Borgsweer. 

Op driesprong rechts 

Schepperbuurt 

2 

3 
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Boerderij “In’t Bosch” 

Deze boerderij is gebouwd door de familie Bosscher in 1874 en wordt momenteel 
bewoond door de .. generatie Bosscher. De huidige bewoners zijn Derk Bosscher en 
Mieke van der Werk.  

Al sinds ca 1700 boert de familie Bosscher op deze plaats. De naam van de Familie 
Bosscher is afkomstig van de boerderij. Rondom de boerderij stond voorheen een grote 
bos singel, de bewoners werden toen de Boschboeren genoemd. Onder Napoleon is de 
naam Bosscher ontstaan uit de naam van de boerderij “In’t Bosch”. Aan de zuidkant van 
de boerderij bevindt zich een familie graf waar Derk Aisses Bosscher en zijn echtgenote 
zijn begraven rond 1850.  

Op het huidige akkerbouw bedrijf worden tarwe, koolzaad en suikerbieten verbouwd. 
Deze boerderij wordt vooral gebruikt voor de opslag van graan, stro en machines.  

 

 

Gemaaltje Vooruitgang 

In onderstaande schematische weergave wordt beschreven dat er ruwweg 3 typen 
gemalen voorkomen om de Nederlandse polders, en het daar omliggende land droog te 

houden. Hier onder ziet u in het 
centrum een polder, met daaromheen 
een boezem en een afwateringskanaal 
richting de zeedijk. 

1: poldergemaal 

2: boezemgemaal 

3: zeegemaal 

Deze 3 typen gemalen komen in allerlei uitvoeringen en groottes voor. De capaciteit is 
afhankelijk van het te bemalen gebied. Dit gemaaltje “Vooruitgang” is een poldergemaal, 
welke is gebouwd om de “Groote Polder” van ruim 71 hectare te bemalen. De “Groote 
Polder” is ingedijkt in 1718 en werd in de eerste jaren middels een stuw geloosd op het 
Termunterzijldiep. In 1895 werd een windmolen gebouwd om het water te kunnen 
verpompen en is het waterschap De Groote Polder (72 ha) opgericht.  

In 1908 is het elektrisch gemaal De Vooruitgang gebouwd. Deze is in 1942 door 
oorlogsgeweld verwoest en herbouwd tot het huidige gebouw.  

4 
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Boog van Ziel 

De Boog van Ziel is een sluis met brug die omstreeks 1725 werd aangelegd door Antoni 
Verburgh, stadsbouwmeester van de stad Groningen, ter vervanging van de oude sluis 
uit 1601. De nieuwe sluis was nodig, omdat de oude sluis bij de Sint-Maartensvloed in 
1686 was verwoest. De bijbehorende brug kreeg een natuurstenen borstwering waarop 
de namen en wapens werden aangebracht van de zijlvesten (=waterschappen), van de 
stad Groningen, van het Oldambt, van de verantwoordelijke bestuurders en van de 
bouwmeester zelf. 

Met name de scheepvaart uit de Groninger Veenkoloniën maakte tot 1900 veelvuldig 
gebruik van de verbinding via het Termunterzijldiep naar de Eems en verder naar de 
kustgebieden langs de Noordzee en de Oostzee. In de laatste helft van de 19e eeuw 
werd er een nieuwe sluis in Termunterzijl aangelegd, ter vervanging van de Boog van 
Ziel. De sluizen waren ook van belang voor de afwatering van het achterland. Bij laagtij 
kon het overtollige water gespuid worden in de Dollard. Na 1900 verdween de 
vrachtvaart door het kanaal. 

 

 

Hotel Termunterzijl 

Aan de Eemsmonding ligt ‘Termunterziel’ omgeven door polderlandschappen,  
natuurgebieden en de zee. In 2013 besloot Arie Heuvelman dat de oude plek van Hotel 
Oldambt een prachtige plek was voor een nieuw hotel. Hij bouwde het met zeer veel 
oog voor details, passend in het dorpsgezicht. Er is veel aandacht besteed aan zo 
‘groen’ mogelijk ondernemen, een warmte systeem waarbij de geproduceerde warmte in 
de keuken terug wordt gewonnen voor de verwarming, zonnecollectoren en allerlei 
sensoren om het water en energiegebruik te minimaliseren echter wel met het 
hedendaagse comfort. Het hotel wordt gehuurd door het ondernemers echtpaar Arjan 
Noot & Renate Freuling-Noot. Inmiddels is onder hun leiding het een succes en staan zij 
wijd en zijd goed bekend; geweldige bedden, een prachtige entourage, een 
keukenbrigade die uw smaakpapillen uitgebreid weet te beroeren en een team waar 
gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Onze slogan;  

Samen met ons team zullen wij er alles aan doen het u naar de zin te maken en te 
zorgen dat u zich ‘home’ voelt  ‘at the end of the world’. 

Ga over de klapbrug linksaf richting gemaal Rozema 

Mello Coendersbuurt 

6 
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Museumgemaal Cremer 

Het boezemgemaal Cremer is in 1930/31 gebouwd als boezemgemaal door het 
toenmalige Waterschap Oldambt. Het gemaal was uitgerust met drie horizontale 
schroefpompen, aangedreven door dieselmotoren en had een maximale capaciteit van 
1500 m3 water per minuut. Het gemaal is genoemd naar vader en zoon B. en P.G 
Cremer, beide waterbouwkundige bij het waterschap Oldambt. 

Na zeventig jaar trouwe dienst werd de taak van het gemaal Cremer overgenomen door 
het gemaal Rozema, vernoemd naar H. Rozema waterbouwkundige van het 
Waterschap Eemszijlvest. Het dieselgemaal Cremer kreeg nu een museale 
bestemming. Door de uitstekende staat van onderhoud door een team van vrijwilligers is 
het gemaal in staat in geval van calamiteiten zijn oorspronkelijke taak weer op te 
nemen. Het gemaal heeft nu de beschikking over twee dieselmotoren, te weten een 
Brons 6GV en een Werkspoor TMA 278 en een hulpmotor SAMOFA 25-108 voor de 
aandrijving van een compressor en een Perkins diesel. De beide hoofdmotoren hebben 
een gezamenlijke capaciteit van 1.350.000 liter per minuut.  

Het gemaal is iedere zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.   

 

 

Gemaal Rozema 

Het Gemaal Rozema is gebouwd door het toenmalige waterschap Eemszijlvest en in 
2000 in gebruik genomen. Het nam de plaats in van het Gemaal Cremer, welke aan 
vervanging toe was. Door de bodemdaling, als een gevolg van de aardgaswinning in de 
provincie, voldeed het gemaal niet meer. Het Gemaal Rozema, genoemd naar de 
waterbouwkundige H. Rozema van het Waterschap Eemszijlvest, kwam hiervoor in de 
plaats.  

De opdracht voor de bouw werd gegeven door waterschap Eemszijlvest. De kosten van 
de bouw zijn voor 80% gefinancierd uit het bodemdalingfonds dat in 1984 werd 
opgericht en de rest is betaald door het waterschap. 

Het gemaal bestaat uit vier schroefcentrifugaalpompen, waarvan drie met een capaciteit 
van 650m3/minuut en de vierde heeft een capaciteit van 750m3/minuut allemaal bij een 
opvoerhoogte van 4,5 meter. Vier Caterpillar aardgasmotoren met een vermogen van 
935 pk elk drijven de pompen aan. De vierde pomp heeft ook als taak het dichtslibben 
van de haven en de sluis van Termunterzijl te voorkomen. Door water via de speciaal 

za 
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aangelegde bypass te lozen, worden de vaargeul en de haven, door de waterstroming 
die het slib afvoert, op diepte gehouden. 

Rechtsaf langs de dijk 

 

Ursuskerk Termunten 

De kerk van Groot Termunten 

Termunten is een rechthoekig wierdedorp aan de Eems. Het bestaat uit Groot en Klein 
Termunten, van elkaar gescheiden door de Oude of Termunter Ae. Alleen de kerk van 
Groot Termunten is bewaard gebleven; die van Klein Termunten, ooit aan het Kerkpad 
gelegen, is gesloopt. 

De kerk van Termunten is waarschijnlijk gewijd aan de heilige Ursus en stamt uit de 13e 
eeuw. De ene geschiedschrijver noemt het jaar 1299 als stichtingsjaar door de Abdij van 
Aduard en de andere noemt het jaar 1258 als stichtingsjaar. Omstreeks 1300 is er al 
sprake van het kerkdorp Termunten. De toenmalige kerk was veel groter dan de 
huidige. 

Door stormvloeden en krijgshandelingen was de kerk veel te groot geworden voor de 
gereduceerde bevolking en kon deze zo’n grote kerk niet in stand houden.  

De kerk wordt omschreven als een Romano-Gothische kruiskerk met tufstenen resten. 

Van de kerk zijn de kruisarm en het recht gesloten Gotische koor nog over. De traveeën 
zijn overwelfd met 4 - 8 ribbige gewelven, de muren versierd met prachtig 
siermetselwerk. 

Speciaal het recht gesloten koor is een toonbeeld van Groninger baksteencultuur. 

 

 Batterie Fiemel 

Delfzijl was tijdens de Tweede Wereldoorlog een Stützpunktgruppe (Steunpuntgroep) 
welke in dienst stond van de Duitse havenstad Emden (Festung Emden). Op het 
Nederlands grondgebied werden ter bescherming van de Festung Emden 3 zware 
luchtdoelbatterijen gebouwd waaronder de Schwere Flakbatterie Termunten, beter 
bekend onder de naam "Batterie Fiemel" Een tweede batterij verscheen in Delfzijl en 
een derde batterij werd gebouwd nabij het plaatsje Namsum. 

Deze stelling bij Fiemel bestond ooit uit een 40 tal bouwwerken waarvan de meeste zijn 
gesloopt. De hoofdbewapening van de batterij bestond uit 4 stukken geschut met een 
kaliber van 12,8 cm en een aantal open beddingen die voorzien waren van 10,5 cm 

10 

11 



 

16 

Flakgeschut. Als onderkomen bij de geschutsopstellingen bevonden zich twee 
manschappenverblijven waarvan er 1 bewaard is gebleven. Ook zijn er nog een zestal 
versterkte gebouwen aanwezig die dienden als onderkomens voor materiaal en 
personeel. Deze dunwandige gebouwen zijn allemaal bewaard gebleven. 

Het gebied tussen Delfzijl en Nieuwe Statenzijl is een van de laatste stukjes Nederland 
dat in 1945 werd bevrijd van de Duitse bezetting. Op 15 april 1945 dachten de bewoners 
van Termunten en Woldendorp dat ze bijna bevrijd waren, enkele gedemoraliseerde 
Duitse eenheden trokken in wanorde weg naar Duitsland. De teleurstelling onder de 
bevolking was groot toen ze de volgende dag zagen dat er nieuwe, verse en fanatieke 
bezetters terugkwamen. Ze legden verdedigingslinies aan in de polders tussen 
Termunten en Woldendorp. Het geschut bij Fiemel en in de Carel Coenraadpolder 
bombardeerde Nieuwolda. Enkele geallieerde tanks bereikten weliswaar de Binnen Ae 
(bij Woldendorp), maar die moesten zich weer terugtrekken.  

Op 17 april werd Woldendorp ontruimd, de volgende dag het gebied rond Fiemel. 
Tijdens de gevechten kwamen Wagenborgen en Nieuwolda enkele keren in andere 
handen; de geallieerden kwamen overdag, maar moesten zich enkele keren tegen de 
avond weer terugtrekken. Woldendorp, Termunterzijl, Termunten en Fiemel lagen in de 
laatste week van april vrijwel constant onder vuur. Op verschillende plaatsen sloegen 
voltreffers in, verscheidene mensen verloren in de laatste dagen van de oorlog het 
leven.  

Op 27 en 28 april staken terugtrekkende Duitse soldaten alle boerderijen in de Carel 
Coenraadpolder en Joh. Kerkhovenpolder in brand. Op 28 april bereikten de Canadese 
bevrijders Borgsweer; de bezetters trokken zich steeds meer terug op de stellingen 
Fiemel en Carel Coenraadpolder. Op 29 april werden Borgsweer en Termunterzijl 
bevrijd. In de ochtend van 30 april omstreeks 5 uur bevrijdden Canadese militairen 
Termunten en in de voormiddag trokken deze troepen via Woldendorp naar bevrijd 
gebied rond Oostwold en Midwolda. Op 1 mei werd de stelling Fiemel door de 
geallieerden ingenomen door Poolse en Canadese militairen. Een weekje later konden 
de geëvacueerde bewoners van Woldendorp en Termunten naar hun dorpen terug, 
althans wat daar nog van over was. 

De twee uitgelichte bunkers vormden onderdeel van het bunkercomplex, de 
zogenaamde Flak Batterie Termunten. Tegenwoordig zijn ze eigendom van Het 
Groninger Landschap. Het Groninger Landschap werkt aan een grote expositie over 
natuur, landschap en erfgoed met als titel ‘Strijdtoneel Dollard’. De expositie zal eind 
2019 te zien zijn in een vernieuwd Bezoekerscentrum Dollard en deels in deze twee dan 
opgeknapte bunkers. 
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 Weg uitrijden, aan het einde van de weg links door het dijkgat 

Dallingeweersterweg 

 

Boerderij “Hoeve der bonte paarden” 

Het bouwjaar van deze boerderij ligt rond 1911 en wordt momenteel bewoond door de 
vierde generatie Bosscher. Tom Bosscher en Petra Oldenziel zijn de huidige bewoners.  

De boerderij is rond 1911 aangekocht vanuit de familieboerderij “In’t Bosch” (object 4) in 
Termunterzijl door de over-opa van Tom, die vooral bekend stond om zijn bonte 
paarden. De boerderij heeft dan ook zijn naam te danken aan deze zwart witte paarden. 
Een van deze paarden is verkocht naar het Verenigd Koninkrijk voor de kroning van 
Queen Elizabeth 2 in 1953.  

Op het huidige akkerbouw bedrijf worden tarwe, koolzaad en suikerbieten verbouwd. 
Deze boerderij wordt vooral gebruikt als opslag voor stro en machines.  

 

 

Johannes Kerkhovenpolder 

In 1883 slaagden nazaten van Johannes Kerkhoven uit Amsterdam erin, om na een 
periode van ca. 40 jaar inpolderen, de dijk definitief te sluiten. Er werd gestart met een 
landbouwbedrijf op het nieuwe vruchtbare bouwland tussen de dijken. Het inpolderen 
gebeurde in die tijd voor het eerst in Nederland over de ‘rauwe slikken’ en men had dus 
dagelijks te maken met de getijden. Het was een moeizame strijd tegen het water. Men 
kreeg de nodige financiële hulp van derden om het plan uiteindelijk te laten slagen. De 
Kerkhovenpolder is daarom vanuit particulier initiatief een BV geworden met op dit 
moment ca. 255 aandeelhouders.  

De bedrijfsgebouwen van de Kerkhovenpolder zijn sinds 2007 benoemd tot Naoorlogs-
Rijksmonument. De oude gebouwen waren aan het einde van de oorlog door het 
terugtrekkende Duitse leger in brand gestoken.  

Voor meer informatie nodigen wij u vanavond uit een kijkje te nemen op het bedrijf en 
ziet u ook: www.johanneskerkhovenpolder.com  
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Bomensingel 

De verlichte populierenbomen windsingel is geplant toen de Kerkhovenpolder een 
periode fruitteelt in het bouwplan had. Dit is gestopt, maar de unieke haag die op 
meerdere foto’s en kalenders prijkt is blijven bestaan. 

In de jaren na de tweede wereldoorlog is door de overheid veel aandacht besteed aan 
erfbeplantingen met betrekking tot de landschapsinrichting. Er werd toen een 
vergoeding gegeven voor het aanleggen van windsingels en erfbeplanting rond 
gebouwen. 

‘Wie op zijn erf geen bomen plant, 

wordt vroeg of laat een vaste klant 

van dokter en dakpan fabrikant’. 

Dit is een spreuk waarmee Staatsbosbeheer in de 50er jaren van de vorige eeuw de 
erfbeplanting probeerde te stimuleren. De erfbeplanting die door inundatie en andere 
oorlogshandelingen verdwenen was. 

Weg volgen naar Carel Coenraadpolder, na de dijkdoorgang 1e weg rechts 

 

 

Dijkcoupure 

Deze kleurrijke coupure (1993) is een herinnering aan het 150-jarig bestaan van de 
afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw en is ontworpen door de 
kunstenaar Piet Tuytel. De Stichting De Klerck-Mellema, voortgekomen uit de afdeling 
Beerta, is trots op de aandacht die met name deze dijkdoorgang van de 
Reiderwolderpolder naar de Carel Coenraad Polder genereert. Een dijkdoorgang die 
onderdeel is van het polderlandschap waarin de dijken als jaarringen de tijd aangeven. 

De afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw heeft altijd een 
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de landbouw in het algemeen en het 
behartigen van de belangen van haar leden in het bijzonder. Zij heeft aan de wieg 
gestaan van de “Graanrepubliek”. 
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Deze coupure symboliseert als geen enkel andere punt in het landschap haar taak als 
belangenbehartiger en is toen als een geschenk aan het Oldambt aangeboden. Een 
dijkdoorgang als een route naar het onbekende, waarin met innovatie, kennis, ervaring 
en ondernemerslust het nieuw ingepolderd land werd ontgonnen. Met bestaande 
landbouwkundige kennis gaan werken in de nieuw aangewonnen polder. Trots op 
datgene dat achter ons ligt en vooruitkijken naar een perspectiefrijke duurzame 
toekomst. 

Einde van de weg links 

Reiderwolderpolder 
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De Groninger Kroon 

Familie Onnes in de Reiderwolderpolder nr. 3 en nr. 4 

Vanaf eind 1600 komt de naam Onnes al voor als boer en bierbrouwer aan de 
Hoofdstraat 199 in Beerta. In 1728 verhuisd de fam. Onnes naar Nieuw Beerta, 
Verlengde Hoofdweg 7. Maar uiteindelijk wordt, vlak na de inpoldering van de 
Reiderwolderpolder, het boerenbedrijf verplaatst naar de Reiderwolderpolder. 

De oorspronkelijke boerderij werd in 1961 door kortsluiting verwoest, en later in 1996 
ontstond er nogmaals brand in de graandroger en ging alleen de schuur in vlammen op. 
Het voorhuis bleef nu bespaard. 

Cors Onnes en Wilma van Linge wonen vanaf 1984 op de boerderij en verbouwen 
tarwe, bieten en koolzaad, daarnaast is er 12 ha. akkerranden, voedselvelden voor 
akkervogels. In 1992 en in 1998 is het bedrijf uitgebreid met 2 pluimveeschuren. Deze 
worden momenteel verhuurd. 

In 2003 is gestart met galerie, beeldentuin, theeschenkerij De Groninger Kroon. De 
voormalige arbeiderswoning (uit 1906 en grotendeels in originele staat) naast de 
boerderij is uitgebreid met een grote expositieruimte. Hier worden wisselende thema-
exposities georganiseerd van bekende kunstenaars. 

Sinds 2013 is er een maatschap met de zoon Leendert Jan, hij zal in de toekomst het 
bedrijf voortzetten. 

 

 

Reiderwolderpolder 9 

Maatschap Oldenziel Akkerbouw 

De bewoners van Reiderwolderpolder 9 zijn Harry Oldenziel en Hanneke Timmerman. 
Al sinds 1864, vlak na de inpoldering wordt op deze plek door de familie geboerd. Eerst 
drie generaties Mellema en daarna drie generaties Oldenziel.  

De eerste behuizing is in september 1944 door de bliksem getroffen en op een gedeelte 
van het voorhuis na volledig afgebrand. Destijds was de paardenfokkerij naast de 
akkerbouw een serieuze neventak en werd daarom eerst begonnen met het bouwen 
van de paardenstallen, deze worden heden ten dage niet meer voor vee gebruikt. De 
grote schuur wordt net als in 1944 nog gebruikt voor de opslag van tarwe. Een paar jaar 
later, in 1953 is het nieuwe woonhuis aan de schuren vast gebouwd. 
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Reiderwolderpolder 18 

Deze boerderij is sedert 1924 al in de familie en is oorspronkelijk 100 meter verderop 
geplaatst geweest, echter na een brand in 1924 nieuw gebouwd in de huidige stijl. Het 
bedrijf is altijd een akkerbouwbedrijf geweest en sedert de 80-er jaren zijn er een  

schapenschuur en kapschuur bijgebouwd en is het een gemengd bedrijf met traditioneel 
Oldambster bouwplan (teelt van granen en koolzaad, red.) en een schapenhouderij. 
Grootte van het bedrijf is 140 ha inclusief dijken. 

De laatste jaren is het bietenareaal uitgebreid en worden er ook uien geteeld. 
Oorspronkelijk exploiteerde de familie Brinkman de boerderij thans is het bedrijf een 
maatschap van vader en zoon Bolhuis. 

Na een grondige renovatie in 2011 zijn de schoorsteenkappen weer in ere hersteld en is 
het pannendak vervangen en hopen we over 6 jaar het eeuwfeest te vieren. 

 

 

Reiderwolderpolder 28 

Familie Renken, Akkerbouwbedrijf 

Deze Oldambster boerderij werd door de Stad Groningen in 1863 gebouwd. Tot 1986 
werd het bedrijf verpacht en daarna aan de fam. Renken verkocht. 

Henk en Hilda Renken, derde generatie op dit bedrijf, komen in 1995 samen met hun 
twee dochters op de boerderij wonen en nemen het bedrijf over. 

Het bouwplan van het akkerbouwbedrijf bestaat uit tarwe, uien, suikerbieten en luzerne. 

Door verandering van het “Oldambster bouwplan” (hoofdzakelijk granen) werd er in 
1998 een bewaarschuur gebouwd, waar eerst aardappelen en nu uien in bewaard 
worden. Door uitbreiding van het areaal wordt er in 2009 nog een schuur voor de opslag 
van granen bijgebouwd. 
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Reiderwolderpolder 29 

Remko en Immy van Wieringen 

Onze boerderij ligt in de Reiderwolderpolder die ingedijkt is in 1862 ten behoeve van de 
landbouw. Het ontgonnen land werd toentertijd door de stad Groningen gedeeltelijk in 
eigen beheer geëxploiteerd en gedeeltelijk werd het land verhuurd.  

Aanvankelijk huurde de familie Van Wieringen deze boerderij en in 1971 hebben wij de 
huur over genomen. In 1986 besloot de gemeente alle gronden af te stoten en zo 
hebben wij onze boerderij toen gekocht. We zijn begonnen met een conventioneel 
“Oldambster” bouwplan, met meest granen. Na een paar jaar zijn we begonnen met de 
teelt van bieten, daarna pootaardappelen en vervolgens uien. 

Granen slaan we zelf op in een silo, en worden vervolgens op de vrije markt verkocht. 
De pootaardappelen worden gezamenlijk met een handelaar/exporteur afgezet in zowel 
binnen- als buitenland. De uien worden vanaf het land aan een vaste verwerker 
verkocht. De suikerbieten gaan naar de enige suikerindustrie van Nederland die er is, 
deze heeft een fabriek in Dinteloord en in Hoogkerk.  

 

 

Reiderwolderpolder 1 en 1a 

Landbouwbedrijf Rombouts 

Van 1886-1985 was dit bedrijf in het bezit van de gemeente Groningen, daarna is het in 
particuliere handen gekomen. De verschillende eigenaren hebben het voormalige 
stadskantoor afgebroken en de gebouwen gerenoveerd.  

In 1993 kwam Erik Rombouts samen met zijn familie vanuit West-Brabant naar Oost-
Groningen en zijn een akkerbouwbedrijf begonnen aan de Reiderwolderpolder 6. 

In de loop der jaren is het bedrijf verder ontwikkeld en in 2006 hebben Erik en Sandra dit 
bedrijf aan de Reiderwolderpolder 1/1a gekocht. Het bedrijf heeft een akkerbouwtak met 
tarwe, suikerbieten, zaaiuien, poot- en consumptieaardappelen. Daarnaast zijn er 
kruidenrijke akkerranden voor akkervogels om dekking te hebben in de winter, te 
foerageren en te broeden. Verder heeft het bedrijf een loonwerktak. 

Erik en Sandra wonen er met hun 2 kinderen, Thijmen en Mees, Sandra is werkzaam bij 
het UMCG als regieverpleegkundige. 
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Reiderwolderpolder 3 

Maatschap van Dongen-Lodders, melkvee- en akkerbouwbedrijf 

In 1992 hebben Arion en Mari-An deze boerderij gekocht van “Landbouwbedrijf Oost-
Groningen BV”. Er stond destijds alleen een traditionele Groningse schuur op het bedrijf 
en de gronden lagen in de braakregeling; er werden geen gewassen op verbouwd. 

In 1992 is er gestart met de bouw van de woning en de ligboxenstallen. Augustus 1993 
zijn we samen met onze dochter Floor en al het vee vanuit Zeewolde naar Drieborg 
verhuisd. Een jaar later is onze tweede dochter, Ruth, hier geboren. In 2002 is de oude 
landbouwschuur vervangen door de huidige. 

De beide dochters wonen, werken en studeren inmiddels in de stad Groningen.  

Het bedrijf omvat naast de melkveehouderij een akkerbouwgedeelte. Op het land 
worden gras, maïs, tarwe en luzerne verbouwd.  

 

 

Reiderwolderpolder 5 

Deze boerderij, uit 1895, hoort sinds ongeveer 
10 jaar bij het akkerbouwbedrijf van Kees en 
Frits Barlagen. Frits woont hier samen met 
Jacqueline en hun dochter Carlijn. De boerderij 
en de loods daarachter (uit 1996) worden 
gebruikt voor graanopslag en strobewaring. Het 
akkerbouwbedrijf teelt de volgende gewassen: 
wintertarwe, zomergerst, bieten, luzerne, 
aardappelen en maïs. Het is een prettige plek 
om te wonen. 

Ede Staal, streektaalzanger en -dichter, is in 
augustus 1979 met zijn gezin in deze boerderij 
komen wonen. Hier heeft hij vier tot vijf jaar 
gewoond, voordat hij verhuisde naar Nieuw 
Beerta. Op deze boerderij is hij door iemand 
van Radio Noord overgehaald om liedjes in het 
Gronings te maken. De boerderij in Nieuw 
Beerta staat op de hoes van "Mien 
toentje," maar of dat liedje daar geschreven is, is onbekend. Wel hebben we hier 
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Hoes van het album “Mien Toentje” 

van Ede Staal. Hierop staat de 

boerderij in Nieuw Beerta 

afgebeeld, waar hij na deze 

boerderij is gaan wonen. 
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'd'aalbeerns en sputters' in de tuin en dan denken we aan dit liedje. Een ander lied 'Nij 
Stoatenziel' gaat over de plek het dichtst bij deze boerderij. Het gaat over de dijk, de 
Dollard en de ganzen op het land in november. Altijd leuk om op een mooie zonnige dag 
naar Nieuwe Statenzijl te gaan en over de sluizen richting de vogelkijkhut te lopen. 

Ede Staal was ook docent Engels. En Jacqueline, die jaren later op dezelfde plek woont, 
is ook docent Engels op het Dollard College in Oude Pekela. 

Het polderlandschap met de verschillende gewassen en hier en daar wat vogels, hazen 
en reeën, de kwelders achter de dijk, de Dollard, Nieuwe Statenzijl; dit alles is elk 
seizoen anders en wij wonen hier graag. 

Hier rechts 

Stadspolder 
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Kroonpolder 31 

De stap om naar het noorden te verhuizen is weloverwogen genomen. In onze oude 
werk- en woonplaats mochten we blijven wonen, maar de stallen moesten leeg en aan 
de overkant van de weg mochten we nieuw bouwen. Daarbij was Staatsbosbeheer onze 
buurman, het land kwam in een waterwingebied te liggen en het Noorderpark zou van 
ons parkboeren maken met alle ’uitdagingen’ van dien. We hebben toen voor de vrijheid 
gekozen en zijn gaan zoeken naar een goede plek om de kinderen, de beesten en 
onszelf een toekomst te geven.  

Op een gegeven moment was er een makelaar die een paar boerderijen te koop had 
waarvan het land uit de langjarige braakligging kwam. De maatschap H. de Graaf en 
zonen kocht 2 boerderijen en het omliggende land. Opa kocht het laatste huis op de 
Kroonpolder. In september 1992 is Cees met zijn gezin in onze boerderij gaan wonen 
om bij de bouw van een loopstal de aannemer te assisteren en zijn eigen boerderij werd 
tegelijk klaar gemaakt om in te kunnen wonen. Intussen maakten Ruth en ik de varkens 
groot, molken de koeien en vulden containers met goederen voor de verhuizing. Lege 
containers werden neergezet, de vervoerder haalde de volle weer op en bracht die naar 
Drieborg. Je weet niet wat er allemaal uitgezocht en verplaatst moet worden bij een 
boerenbedrijf! 

Intussen zijn we nog een paar dagen heen en weer gereden om heiningen te plaatsen 
met hulp van familieleden. De drachtige zeugen, schapen en pinken gingen al op 
transport toen de stallen klaar waren en mei 1993 zijn ook de melkkoeien verhuisd. 's 
Morgens nog melken in Westbroek en 's avonds in de nieuwe melkstal in de 
Kroonpolder. 

Intussen was het land geploegd en ingezaaid met graszaad. Ook tarwe, gerst, 
voederbieten en mais hoorden tot het bouwplan. Later is dat veranderd in gras, luzerne, 
tarwe, gerst en mais. En er is afscheid genomen van de varkens. De kinderen werden 
met open armen ontvangen op school. De buren, de kerk en de verengingen kwamen 
langs met een welkom cadeau. En we voelden ons ook welkom. 

Op het ogenblik hebben we 2 afzonderlijke bedrijven. Cees met vrouw en zoon, 
akkerbouw en stieren mesten. Ruth met vrouw en dochter, melkvee. De opvolging is 
voor beide bedrijven geregeld en in november 2018 gaat onze verhuizing naar de 
buurboerderij plaatsvinden. 

In Drieborg op driesprong links, daarna bocht rechts weg volgen 

Verlengde Hoofdweg 

 

24 



 

28 

 

Stocksterhorn 

Maatschap Tijdens; akkerbouwbedrijf ‘Stocksterhorn’ 

De ‘Stocksterhorn’ heeft een rijke historie die met gevoel voor romantiek en drama is 
beschreven in ‘De Graanrepubliek’ van Frank Westerman. Inmiddels boert hier de 
zevende generatie Tijdens in rechte lijn. Boelo is na studie en omzwervingen in het 
bedrijfsleven sinds 2009 terug op het nest, samen met Elvira, Tjark (13) en Tjeu (9). 
Elvira is geboren en getogen in Zuid-Limburg en werkzaam als orthopedisch chirurg. 

De Oldambster type boerderij is in 1959 volledig afgebrand doordat een Allis-Chalmers 
tractor van de Marshall-hulp bij het starten in de brand vloog. De schuur is in 
oorspronkelijke stijl weer opgebouwd, het woonhuis is een modernere variant. Het 
geheel is later aangevuld met twee opslagloodsen. Het erf met begroeiing stamt nog 
grotendeels van voor de brand, met oude fruitbomen en gracht. 

Op 170 hectare zeeklei worden granen, koolzaad, suikerbieten, uien, bonen en luzerne 
verbouwd, alsmede twee hectare wintervoedsel voor overwinterende akkervogels, een 
granen-bloemen mengsel. Hierbij wordt gestreefd naar een goede balans tussen 
rendement, natuur en omgeving. 

Op beide open avonden op de Stocksterhorn is de ANOG (Agrarische Natuurvereniging 
Oost-Groningen) aanwezig om te vertellen welke spilfunctie de landbouw vervult in het 
(agrarisch) natuurbeheer en hoe de Agrarische Natuurverenigingen als collectief hier 
een rol in spelen.  

 

 

Verlengde hoofdweg 55 

D.E. Leeuwma en J.E. Leeuwma – Hoekzema, Akkerbouw, loonwerk en schapen 

Dirk exploiteert het loonwerk- akkerbouwgedeelte van het bedrijf. Het 
akkerbouwgedeelte is 62 ha groot en er worden suikerbieten, tarwe en luzerne 
verbouwd. Het loonwerk gedeelte bestaat hoofdzakelijk uit stro en gras persen. Janet 
houdt 120 schapen met bijbehorende lammeren op ongeveer 18 ha grasland. Het 
betreft stamboek Texelaars en Vlamingen. 

Er zijn sinds 1742 bewoners bekend van onze boerderij. De boerderij is sinds 1840 in de 
familie en onze zoon Michiel is de 7e generatie op deze boerderij. In 1840 was de 
boerderij  32 ha groot. Het voorste woongedeelte van onze boerderij is door onze 
voorouders gebouwd in 1882, de rest is van oudere datum.  
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In 1999 wordt de naastgelegen stroloods gebouwd. Daarvoor stond er ook een 
stroschuur, maar deze was door storm verwoest. In 2012 heeft er m.b.v. het 
Waddenfonds een behoorlijke renovatie plaatsgevonden. 

Voor bedrijfsbezoek bij object 27 ga rechtsaf 

Lauthenlaan 

 

 

Lauthenlaan 1 

VOF de Groot, melkveebedrijf 

In november 1992 hebben wij, Gerard en Eri samen met Gerards broer Albert het 
akkerbouwbedrijf van de familie Bollman gekocht. Het bedrijf bestond uit een Groningse 
boerderij met 60 hectare grond. Er werd voornamelijk tarwe verbouwd. In augustus 1993 
is Albert met zijn gezin in de boerderij gaan wonen en werd er begonnen met de bouw 
van de ligboxstal. Wij bleven in Wijhe om voor de koeien te zorgen. Bij de stal werd een 
huis voor ons gebouwd. In maart 1994 was de stal klaar en zijn wij met drie kinderen en 
de koeien naar Nieuw Beerta gekomen, waar later nog twee kinderen zijn geboren.  

In 2002 hebben wij het bedrijf gesplitst. Albert heeft elders een vleeskuikenbedrijf 
gekocht. Wij hebben het melkveebedrijf voortgezet. De Groningse boerderij is verkocht 
aan een particulier. 

In de loop der jaren is het bedrijf verder ontwikkeld en 2 jaar terug is er een nieuwe stal 
gebouwd, waar de koeien door robots gemolken worden. Sinds kort woont zoon Arnout 
met zijn gezin op de boerderij en is schoondochter Lisa een kapsalon gestart. 
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Het Strohuis 

Wij, Roel Klazinga en Piet Risselada, wonen hier sinds maart 2016. 

Aangetrokken door de grote tuin van bijna 1 ha en het energiezuinige, duurzame huis 
met weids uitzicht zijn wij vanuit de stad Groningen hier komen wonen. 

De vorige eigenaar heeft het huis in 2010 gerealiseerd op deze plek. De gebinten van 
de voormalige boerderij uit 1865 vormen de basis en zijn in alle ruimtes zichtbaar. De 
muren van strobalen zijn afgewerkt met leem- en kalkstuc, een vroeger vaak toegepaste 
bouwwijze; ook zijn materialen uit de oude boerderij gebruikt. De architect heeft zich 
daarbij laten inspireren door het chalet uiterlijk van andere boerderijen in de omgeving. 
Door de unieke bouwwijze wordt het huis in de volksmond “Het Strohuis” genoemd. 

Wij tuinieren volgens de principes van de permacultuur: groente telen zonder te spitten, 
en brengen beplanting aan, o.a. een voedselbos waar veel kleine dieren, vogels en 
insecten op afkomen. 

Roel werkt als docent en Piet als coördinator vrijwilligers; daarnaast heeft zij een praktijk 
als ambulant pedicure. 

Einde van de weg rechts 

Hoofdweg 

 

 

Bloeie de landbouw 

Zo heet deze boerderij. 

Het oorspronkelijke gebouw dateert van ong. 1795. De Tuitgevel voorzien van 
zaadvensters is in 1940 vervangen door het huidige voorhuis. De familie Land heeft hier 
meerdere generaties gewoond. Door het trouwen van mevrouw Land met de heer Ten 
Have is deze boerderij in handen gekomen van de familie Ten Have.  

In een opstrekkende heerd behoorde het land voor en achter de boerderij tot dit bedrijf. 
Op het terrein achter de boerderij zou een klooster hebben gestaan. Restanten hiervan 
zijn reeds gevonden. Door de ruilverkaveling in 1980 is het land geruild met land in het 
“binnenland”.  Daardoor ligt er nu nog 1,5 hectare rond de boerderij.  

Momenteel is de dierenpraktijk Beterdier, Osteopathie voor paarden en honden 
gevestigd in deze boerderij. Klanten uit heel Nederland komen naar deze specialistische 
praktijk en zijn vaak erg onder de indruk van de immense graanschuren en het open 
landschap. 
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Proefboerderij Ebelsheerd 

In 1913 besloot de Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid een 
proefboerderij te stichten, met als reden: de betrouwbaarheid onzer gesubsidieerde 
landbouwproefvelden te verhogen. In 1915 werd door deze organisatie een Fonds voor 
proefboerderijen gevormd. Het beheer van dit Fonds werd later toevertrouwd aan een in 
1918 opgerichte Vereniging tot Exploitatie van Proefboerderijen in de klei- en 
zavelstreken van de provincie Groningen. Deze Vereniging verwierf in 1926 het 
eigendom van de boerderij Jacob Sijpkensheerd te Nieuw Beerta, welk bedrijf als 
proefboerderij in gebruik werd genomen. 

In 1960 draagt Dr. E.H. Ebels zijn boerderij over aan de Stichting Voorbeeldbedrijf 
Oldambt. De Stichting geeft het bedrijf de naam Ebelsheerd (zie object 31). Een aantal 
jaren heeft de boerderij een functie als gemengd voorbeeldbedrijf. De grond waarop de 
proefboerderij wordt gevestigd werd rond 1550 ingedijkt. Het is zeer zware kalkarme 
zeeklei, die typerend is voor het Oldambt.  

In 1970, na de verkoop van de Jacob Sijpkensheerd te Nieuw-Beerta, die sinds 1928 als 
proefboerderij werd geëxploiteerd neemt de Ebelsheerd die taak over en heet vanaf die 
tijd proefboerderij Ebelsheerd. In 1972 is deze proefboerderij eigendom geworden van 
SPNA. In 1996 is geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsgebouwen, wat het werken heeft 
vergemakkelijkt en meer mogelijkheden biedt voor het doen van onderzoek, ontvangst 
van grotere groepen, studieclubs en de opslag van producten. 

 

 

Kerk Nieuw Beerta 

Nadat in 1657 het gebied rondom Nieuw Beerta door de aanleg van de Schanskerdijk 
was ingepolderd, werd na de afscheiding van (Oud) Beerta in Nieuw Beerta in 1665 de 
eerste kerk gebouwd. Deze kerk was van slechte kwaliteit en moest helaas al in 1689 
worden afgebroken. Pas in 1696 werd de kerk opnieuw opgebouwd. Ook deze kerk was 
geen lang leven beschoren en moest door verzakking in 1850 worden afgebroken. De 
nieuwe (huidige) kerk, gebouwd met steun van de rijksoverheid, was in 1856 gereed en 
is een zogenaamde Waterstaatskerk. Ingenieurs van het Ministerie van Waterstaat 
controleerden de bouw en moesten hun goedkeuring verlenen. 

Geen haan maar een paard siert de toren van Nieuw Beerta, omdat het paard hier in dit 
agrarische gebied door de geschiedenis heen altijd hoog in aanzien stond. 
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In 2003 is de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Het orgel is 
gebouwd door de Friese orgelbouwer Willem Hardorf uit Leeuwarden. Het is het enige 
orgel van zijn hand in de provincie Groningen. Twee jaar geleden is het orgel, dat nog in 
originele staat is, grondig gerestaureerd. De kerk is een paar jaar eerder geheel 
gerestaureerd.  

De naam van dominee B.J. Ader is onlosmakelijk verbonden met deze kerk. 

 

‘Oude’ Ebelsheerd 

Wij, Ko en Matty Blok, wonen vanaf 1976 in Nieuw Beerta op de Proefboerderij 
Ebelsheerd. In 1996 werd de nieuwe Proefboerderij op Hoofdweg 26 geopend en 
werden de letters Ebelsheerd hierop bevestigd. 

Niet alleen de oudere bewoners noemen onze boerderij nog wel "de oude Ebelsheerd ". 

Ko werkte vanaf 1 maart 1976 als bedrijfsleider op de proefboerderij voor de akkerbouw. 
Matty werd een paar jaar later kleuterjuf op de basis school in Drieborg. We hebben 
beiden tot ons pensioen met veel plezier gewerkt. 

Op 01-10-1960 werd de boerderij verkocht door Dr Ebels aan de Stichting 
Voorbeeldbedrijf Oldambt. Wij werden in 1995 de eigenaars van de Ebelsheerd 
Hoofdweg 51. 

De Ebelsheerd is erkend als rijksmonument, zowel het woonhuis als de vaste schuur, 
onder meer door de cultuurhistorische waarde, de opvallende vormgeving van het 
woongedeelte en de zorgvuldige detaillering van het voorhuis. Het is gebouwd in 1874.  

Tegenwoordig verhuren wij de schuren als caravanstalling. 

 

 

Hoofdweg 47 

Korte historie van het woonhuis van Tjark en Anneke Tijdens. 

Na bedrijfsovername door onze zoon Boelo ben ik in augustus samen met mijn vrouw 
Anneke in dit huis getrokken. Vanaf 1970 werd de woning bewoond door mijn ouders en 
daarvoor al door mijn grootouders. 

Het huis is gebouwd in 1914. In dat jaar werd de heer Edzo Hommo Ebels eigenaar van 
de Ebelsheerd, de boerderij aan de rechterkant. Hij bouwde toen op het erf van de 
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boerderij dit huis voor zijn moeder, de weduwe mevrouw Esse Ebels Ebbens. Zij 
overleed in 1933 in Nieuw Beerta.  

Op tekeningen die bewaard zijn gebleven, is te zien dat de tuin één geheel was met die 
van de boerderij. Na verkoop van het huis is er een aparte inrit gekomen en is de sloot 
gedempt. 

In 1972 heeft mijn vader, B.L. Tijdens, de garage naast het huis laten bouwen. Hiervoor 
was onvoldoende ruimte, dus werd er wat grond aangekocht van de toenmalige 
eigenaar, de Stichting Voorbeeldbedrijf Oldambt. 

 

 

Hoofdweg 16 

Deze witte rentenierswoning werd gebouwd in 1876. Rentenierswoningen, of ook wel 
“börgjes” werden gebouwd door gepensioneerde agrariërs, aansluitend bij de bouwstijl 
van stedelijke villa’s en herenhuizen. Rondom de woningen werden vaak zogenaamde 
slingertuinen in Engelse landschapsstijl aangelegd. Kenmerken van dergelijke tuinen 
zijn de grote gazons, slingerende paden, monumentale boomgroepen, niervormige 
perken en waterpartijen met kunstmatige heuvels en een prieeltje. 

 

 

Hoofdweg 25 

Bewoners: Van der Heul, Van Rhee.  Perceelsgrootte: 8300 m2 met historische rode 
beuk en goudes, bruggetje, boomsingel en originele klinkerbestrating. 

1768: Historisch document spreekt van 'Een Deftige Plaatse met 80 Schatgevende 
Deimpten' (1 deimpt of deimt = 300 vierkante roede = 0,5 hectare red.) 

1830/1868 (gevelsteen) / ca.1933:   verbouwingen/uitbreiding boerderij.   

1883:  Brand:   Voorhuis nog overeind: opnieuw ommuurd. Ramen kregen toen hun 
ronde togen en fraai afgetimmerde blinden en vensterbanken. Ook behouden:  zwart 
marmeren schouw, twee intacte schoorstenen, entree ornamenten en kelder met 
vensters.   

Achter de kleine boogramen:   twee boven elkaar gelegen voormalige graanzolders.  

1976: Brand:   Voorhuis vanaf brandmuur ongedeerd; schuur gesloopt    
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1978:   aanbouw met betonnen vloeren/ spouwmuren opgetrokken met keuken 
/slaapkamers. Het gebouw heeft daarmee zijn kubusachtige vorm gekregen met alleen 
een woonfunctie. Het bouwland was al afgestoten. 

2006: aankoop huis huidige eigenaar;   2013: aankoop bijbehorende oude 
paardenschuur op achtererf 

Vanaf 2006 grondige renovatie, herindeling en isolatie met behoud van nog resterende 
historische waarden.   

2008:  nieuwbouw vrijstaande garage   

2012:  'Heulbrugje' en slingertuin aangelegd; verbreding voorsloot 

2013:  originele bestrating  genivelleerd en met de hand herlegd.  

2014:  gevel gerestaureerd met karakteristiek knipvoegwerk.  

2015:  Zonnepanelen geplaatst. 

 

Hoofdweg 11  

Boerderij Struif  

Deze karakteristieke Oldambster boerderij is gebouwd in 1867. De gevelsteen in de 
voorgevel symboliseert de oogst. Vanaf 1899 is deze boerderij in het bezit van de 
familie Struif . 

Generaties van de familie Struif hebben hier een akkerbouwbedrijf geëxploiteerd. Chris 
Struif en zijn vrouw Bertha Dallinga hebben het akkerbouw bedrijf met ongeveer 120 
hectare grond tot 1996 geëxploiteerd. De boerderij is vanaf 1996 in het bezit van hun 
zonen Onno en Edzo. Edzo woont met zijn vrouw Ellen in Huizen en werkt als adviseur 
in de Food Business. Onno woont op de boerderij met zijn vrouw Fiona en werkt als 
advocaat agrarisch recht in Drachten. En hebben beiden hun affiniteit met hun 
agrarische achtergrond behouden. 

De bedrijfsgebouwen zijn niet meer in gebruik voor de landbouw en het land wordt 
verpacht. 
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Hoofdweg 2 

Deze karakteristieke boerderij is gebouwd in 1899. Het is een zogenaamde 
dwarshuisboerderij, of dwarshuis, welke vooral in Noord en Midden Nederland voor 
komt. Kenmerkend voor dit type boerderij is de overdwars geplaatste woning voor de 
boerderij.  

Voorloper van de dwarshuisboerderij was de Oldambster boerderij. Dit type wordt 
gekenmerkt door een doorlopende nok en zogenaamde krimpen. Dit type, de naam zegt 
het al, werd voornamelijk in het Oldambt gebouwd.  

Na 1900 werden steeds meer villaboerderijen gebouwd. Hierbij werd een rijk woonhuis 
aan een schuur gebouwd. In deze periode zijn ook traditionele, oude woonhuizen 
gesloopt en vervangen door deze villa’s. 

Ga na dit object de 2e weg rechts 

Oudeweg  

 

 

Oudeweg 39 

Mellema; akkerbouwbedrijf 

Deze boerderij wordt geëxploiteerd als akkerbouwbedrijf door Derk Jans Mellema. Hij 
verbouwt tarwe, gerst, suikerbieten en vezelhennep. Daarnaast nog agrarisch 
natuurbeheer. 

De boerderij is van bouwjaar 1876. Het werd eerst als gemengd bedrijf met melkvee en 
akkerbouw gebruikt tot 1974, daarna alleen akkerbouw. Schuur is in gebruik voor opslag 
stro en machines. De oude koestal is omgebouwd tot paardenstal. 

Graanpakhuis is van bouwjaar 1912, deze is tegenwoordig in gebruik voor opslag 
materiaal en kleine machines. Het gebouw heeft op de begane grond twee 
compartimenten. Daarboven zijn nog twee zolders, waar vroeger zakken met graan, 
bonen ect. werden bewaard voor het vee. 

Loods is dit jaar gebouwd. Oude loods was van bouwjaar 1918, in 1951 verlengd met 14 
meter en is afgebroken om ruimte te maken voor de nieuwe loods. 
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Weg volgen en bij de kruising rechts 

C.G. Wiegersweg 

 

 

C.G. Wiegersweg 30 

Dit huis is gebouwd door een meneer Mellema. Meneer Mellema was een paardenman. 
Hij ging in zijn jonge jaren vaak naar Sleen om paardenconcoursen te bezoeken. 
Mevrouw Eelman de huidige bewoonster is opgegroeid in Sleen. Toen ze trouwde is ze 
verhuisd naar Limburg waar haar man een baan had bij de mijnen.  

Op een gegeven moment wilden ze graag weer naar het noorden van het land 
verhuizen, wat dichter bij Drenthe. In 1971 hebben zij het huis aan de Wiegersweg 
gekocht van Aljo ten Have. Later is er een serre bij het huis aangebouwd. Meneer 
Eelman kreeg een baan bij wat toen Dollard karton heette. Het was de bedoeling om er 
een jaar of 5 te blijven wonen. Inmiddels woont ze er 47 jaar. Meneer Eelman is 3 jaar 
geleden overleden. 

 

C.G. Wiegersweg 19 

Woonhuis fam. Van den Aker  

Het huis is ontworpen door de bekende architect Kruizinga en omstreeks 1920 in 
opdracht van Jurjen Roelofs gebouwd. Hij was burgemeester van Finsterwolde van 
1924 tot 1942. Daarna is deze woning in de oorlogsjaren bewoond door 2 gezinnen. 

De huidige bewoners wonen er sinds 31 dec. 2007. Er zijn een aantal renovaties 
doorgevoerd, waarbij rekening gehouden is met de stijl van de oorsprong van het huis. 
Een aantal oude elementen zijn hierbij bewaard gebleven. 

 

 

Kerktoren Finsterwolde 

Los van de N.H. kerk staat de toren uit 1820/1822, gebouwd naar een voorbeeld van 
Sant Georgio in Venetië. Hier stond voorheen een lage houten toren uit 1663.  

De eerste steen werd gelegd op 16 juni 1820 door kerkvoogd D.G. Garrelds en zijn 
echtgenote O.J. Takens. De toren is gebouwd op 96 geheide palen van 18 tot 28 voet 
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lengte. De hoogte van de toren is 152½ voet. Op de spits van de toren staat in plaats 
van een haan een paard. 

Tekst uit het “Rekenboekje voor de jeugd" van H. Kremer, dat meer dan 180 jaar 
geleden verscheen: 

De kostbare toren te Finsterwolde is in de jaren 1920-1921 gebouwd en staat op 96 
ingeheide palen van 18 tot 28 voeten lengte, heeft een vierkant muurwerk, hetwelk 
onder, ter hoogte van 3 voeten met  een plint van Bentheimer steen, tussen zes lagen 
gebakken steen, met gelijke Bentheimer of zerksteen op de hoeken en boven op het 
muurwerk met een lijst van gelijken steen gedekt, is voorzien.  

Van dit muurwerk is het fondament, over het midden van de muur, lang 80 vt., dik 7 1/2 
vt., diep 8 1/6 vt., de eerste verdieping lang 80 vt., dik 4 1/6 vt., hoog 21 1/2 vt., de 
tweede verdieping lng 81 2/3 vt., dik3 3/4 vt., hoog 20 1/2 vt., de derde verdieping lang 
83 1/3 voeten, dik 3 1/3 voeten, hoog 18 voeten, de vierde verdieping lang 85 voeten, 
dik 2 11/12 voeten, hoog 14 voeten. 

Daarop volgt een hol houten achtkant van 22 voeten hoogte, dan een leijen kap of een 
spits, hoog 46 voeten en eindelijk een steng, die 10 1/2 voet boven de kap is (alle 
Groninger maat). 

Aan de voet van de toren stond een gebouwtje dat destijds dienst deed als 
brandweerkazerne. De brandslangen werden na gebruik in de toren te drogen 
gehangen. 

De toren behoorde bij de N.H.-kerk en is in 1963 door de gemeente Finsterwolde 
overgenomen en in 1967 gerestaureerd voor 73.000 NLG (= 33.125 EUR). 

In 2012 heeft de toren opnieuw een opknapbeurt ondergaan en is vanaf september 
2012 voor het eerst in de geschiedenis toegankelijk voor publiek.  

De toren wordt beheerd door de inwoners van Finsterwolde. Op de toren staat vermeld 
waar de sleutel kan worden opgehaald. De renovatie is gefinancierd door het 
Waddenfonds en de gemeente Oldambt. De verbouwing is begeleid door de Stichting 
Oude Groninger Kerken. 

Einde van de weg links 

Hoofdweg  
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Hoofdweg 17 

Familie Kremer; akkerbouwbedrijf 

Deze boerderij wordt als akkerbouwbedrijf geëxploiteerd door Harry, Marianne en Frank 
Kremer. Ze verbouwen tarwe, koolzaad, suikerbieten, luzerne. Daarnaast hebben ze 
kruidenrijke akkerranden, voor akkervogels om dekking te hebben in de winter, te 
foerageren en te broeden. Tot 1971 was het een gemengd bedrijf met akkerbouw en 
melkvee. 

De woning is na brand in 1923 herbouwd. De schuur, die veel ouder is wordt gebruikt 
voor de opslag van machines. In de loods achter deze boerderij wordt stro opgeslagen 
en in de naastgelegen boerderij op Hoofdweg 13 wordt graan en stro opgeslagen. 

Frank heeft hiernaast een eigen bedrijf op het gebied van de precisielandbouw. Hij 
ondersteunt collega landbouwers om met nieuwe technieken de teelt te optimaliseren 
zodat de gewassen duurzamer verbouwd worden. Marianne is werkzaam als loopbaan- 
en imagocoach. 

 

 

Hoofdweg 22. 

Eigenaar –bewoners zijn Willem S. Schillhorn van Veen en Titia M.T. Roelofs. Zij 
verhuisden in 2009 van hun akkerbouwbedrijf ‘Drewsheerdt – Sittersheerdt’ naar 
Hoofdweg 22, ‘het huis met de luiken‘.  

Dit huis is gebouwd als renteniers woning in 1858. De eerste bewoners waren -
waarschijnlijk- de familie Busscher Heddema.  

In het achterste gedeelte bevonden zich paardenstallen en een rijtuigberging. Het mooi 
gedecoreerde plafond van papier-maché in de voorgang, is nog in originele staat. In 
2011 is er een losstaande garage bijgebouwd en in 2018 zijn op het westelijk dak 
zonnepanelen aangebracht. 
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Galerie (voorheen Waalkens) 

Jan en Bea van Twillert - Kunstgalerie en woonhuis.  

Dit pand werd gebouwd in 1984 onder architectuur van Gunnar Daan en Thon Karelse.  

De grondvorm is een parallellogram gevormd door twee ruggelings tegen elkaar 
geplaatste driehoeken voor elk van de beide hoofdfuncties - één voor het woonhuis en 
één voor de galerie - die ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Zowel aan de voor- en 
achterkant zijn streeppatronen van witgeschilderde baksteen, als decoratief element 
toegevoegd. Het galerie gedeelte heeft een lichtdoorlatend dak van golfplaten.  

Dit pand staat op de plek van het voormalige woonhuis van een boerderij. De wijnkelder 
van de oude boerderij is nog in gebruik. In deze boerderij begon herenboer Albert 
Waalkens, begin jaren 60, een galerie in zijn stal en bood kunstenaars onderdak op zijn 
landgoed. Albert Waalkens kreeg hiermee landelijke bekendheid. Zijn boerderij werd in 
1982 door brand verwoest. Het oude gebouw wordt gesloopt en dit opmerkelijke pand 
komt er voor terug waarna in 1984 Galerie Waalkens wordt heropend.  

Na de heropening zijn er weer regelmatig tentoonstellingen. In 2007 overlijd Albert 
Waalkens. Tien jaar later in 2017 was de manifestatie ‘Rondom Waalkens’. Deze 
manifestatie is een eerbetoon aan boer en galeriehouder Albert Waalkens. In datzelfde 
jaar kochten wij het pand van Merel Waalkens en Boudewijn Rosman. In april 2019 
hopen wij de galerie, na een renovatie, te heropenen met een bijzondere expositie.  

 

 

Hoofdweg 101 

Familie Doornbos Akkerbouwbedrijf. 

Sinds begin jaren negentig boeren wij op deze Oldambster boerderij. De boerderij is 
rond 1860/1880 herbouwd. Dit was de glorietijd voor de graanteelt en de schuren en 
woonhuizen moesten groter en mooier. Zo ziet u boven de voordeur een afbeelding van 
Ceres met de hoorn des overvloeds en onder de schoorsteen wordt Ceres de godin van 
de landbouw nog een keer afgebeeld. (Ceres is een figuur uit de Romeinse religie. Ze 
was de godin van de akkerbouw en in het bijzonder van het graan. Het Engelse woord 
voor graan, ‘cereals’, is hiervan afgeleid.)  
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Het bedrijf is nu 95 ha groot. Wij telen wintertarwe, 
suikerbieten, luzerne en spinazie. De spinazie telen 
wij voor het zaad. Wij vermeerderen voor het 
zaaizaad zodat de groenteteler kan zaaien en de 
bladspinazie kan oogsten. Daarnaast hebben we 
ook vogelakkers. Dit is een perceel luzerne 
waarvan 20 – 33 % is ingezaaid met een 
kruidenmengsel. Samen heeft dit tot doel voedsel, 
dekking en broedgelegenheid te bieden voor 
akkervogels zoals de veldleeuwerik, kwartelkoning 
en de velduil. 

Wij wensen jullie veel plezier in het Oldambt 

Tonny en Monique Doornbos 

Als de weg afbuigt naar links sla rechtsaf 
(rechtdoor) 

Goldhoorn 

 

 

Goldhoorn 8 

Familie Cars en Ellen Huisman 

De boerderij is gebouwd in 1862 door de families Dallinga – Muntinga. Rond 1920 is de 
boerderij door de familie Huisman aangekocht. Het witte pleisterwerk was toen reeds 
aangebracht, waarschijnlijk om de boerderij te verfraaien. Door de jaren heen heeft er 
veel onderhoud plaats gevonden. 

Inmiddels hebben er 3 generaties Huisman gewoond en iedere generatie heeft getracht 
er verbeteringen in aan te brengen. Gelukkig zijn veel oorspronkelijke kenmerken 
bewaard gebleven. Wel hebben we het dak van de schuur moeten vervangen door een 
lichtere stalen uitvoering. De muren waren tegen de zware dakpannen niet meer 
bestand. Voor de ruilverkaveling hoorde er veel zgn bouwte grond bij de boerderij. Niet 
zo best van kwaliteit, na de ruilverkaveling is er betere kleigrond voor terug gekomen. 

In 1992 is het akkerbouw bedrijf uitgebreid met een varkenshouderij tak. De 
varkensstallen zijn gebouwd in de directe nabijheid in de polder. 

 

Een onbekende Romeinse vrouw 

als Ceres (Louvre, ca. 235-250 

v.Chr.). bron: Wikipedia 
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Loonbedrijf Boven 

Geschiedenis van het bedrijf 

In 1998 is Loonbedrijf Boven v.o.f. opgericht door Arnold en Nanda Boven. Vóór die tijd 
werden er al diverse loonwerkzaamheden verricht vanuit het akkerbouwbedrijf. Het 
akkerbouwbedrijf is 120 hectare groot en de gewassen die er verbouwd worden zijn 
tarwe en bieten. De loonwerkzaamheden, voornamelijk in de agrarische sector, gingen 
zich steeds meer uitbreiden. Het gevolg was dat het akkerbouwbedrijf en het loonbedrijf 
werden gescheiden. Tot 2013 is Loonbedrijf Boven v.o.f. doorgegroeid tot een 
professionele speler van agrarisch loonwerk, grondverzet, transport en fouragehandel. 
Vanaf 1 januari 2014 is ervoor gekozen om verder te gaan in een B.V. structuur om de 
verschillende onderdelen nog verder te ontwikkelen. 

Boven Loonwerk BV kan een compleet dienstenpakket aanleveren als het gaat om 
agrarisch loonwerk. Wij kunnen werkzaamheden verrichten op het gebied van: 
bemesting, gras, mais, bieten, granen/stro, grondbewerking, gewasbescherming en 
overige werkzaamheden zoals tarwe schonen en ontsmetten en gladheidsbestrijding. 

Boven Fourage BV kan u voorzien van allerlei fourage producten. Wij zijn actief in de 
in- en verkoop van onder andere stro, hooi en mais. Boven Transport BV voert diverse 
transporten uit door middel van 4 eigen vrachtauto’s. 

Wij beschikken over een modern machinepark en vakkundig personeel.  Hierdoor zijn 
wij in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren. Op de 
website: www.bovenbv.nl, is het mogelijk om een uitgebreid beeld te krijgen van de 
werkzaamheden die worden verricht en met welk materiaal dat wordt gedaan.  

 

 

Goldhoorn 33 Finsterwolde 

Boerderij van Edzo Huisman en Bineke Rookmaker 

Akkerbouwbedrijf met wintertarwe, suikerbieten en luzerne. 

De boerderij is vanaf 1822 in de familie. Het woongedeelte dateert van 1857. De schuur 
brandde in 1933 af  en werd in 1934 herbouwd. 

 

47 

vr 

za 

48 

http://www.bovenbv.nl/


 

44 

 

Goldhoorn 33 Oostwold 

De boerderij Goldhoorn 33, Oostwold is een Rijksmonument, gebouwd in 1894-1896 
door de plaatselijke architect G. Kruizinga. De stijl is neo-classisistisch met veel 
ornamenten, symmetrie enz. De door de huidige eigenaren (de fam. Rijlaarsdam uit 
Rijswijk, Z.H.) herstelde oude slingertuin, de oorspronkelijke grachten, hagen en oude 
bomen hebben met de cultuur-historische waarde van de boerderij, gemaakt dat het 
geheel in 2006 tot mooiste boerderij van Groningen werd genomineerd (thema: een 
mooie oude boerderij met een moderne agrarische bedrijfsvoering). De grote tweekaps 
akkerbouw schuur doet sinds 1981 dienst als loopstal voor melkvee, dit om het 
monumentale karakter van het geheel geen geweld aan te doen met nieuwbouw. 

 

 

Goldhoorn 31 

A.W. van Sprang koopt in 1954 van 
A.P Hovinga 49.45.28 ha land met 
woonhuis en herbouwt de schuur, die 
in 1945 is afgebrand. In 1981 wordt 
het bedrijf vergroot met 8.98 ha 
erfpacht van de S.B.L. Van Sprang 
koopt in 1996 van de S.B.L. het land 
en verkoopt het aan A. Boven. In 
1983 is de schuur aangepast voor een 
witlofkwekerij. In 1991 verkoopt van Sprang 41 ha aan van den Burg. De witlofkwekerij 
gaat door tot 1994, dan worden 1.14 ha erf en de gebouwen verkocht aan mevr. De 
Korte. Zij heeft hier een melkgeiten bedrijf gehad. Rijlaarsdam koopt 4 ha land. Van 
Sprang verhuist naar Oostwold. 

Op 1-7-1998 koopt T Niestijl de gebouwen 
en 1.14 ha land van mevr. De Korte-Happe. 
Het woonhuis is nog onbewoond, de schuur 
zal worden gebruikt voor opslag van 
machines. In 2002 koopt dochter Anneke 
samen met haar man A. Dunnewind de 
boerderij van T. Niestijl. Ze breken het 
voorhuis af en bouwen in 2003-2004 een 
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nieuw huis. De schuur dient voor hobby, o.a. paarden. 

Huidige eigenaar-bewoners : fam B.E.G. Mekelenkamp 

Fam. Mekelenkamp uit Almkerk (N.B.) koopt op 1-12-2015 de boerderij van A. 
Dunnewind en A. Niestijl. Hier is nu een wormenkwekerij. 

 

 

Goldhoorn 19 

De hoogte waarop de boerderij staat verbergt de restanten van de middeleeuwse 
Parochiekerk van het buurtschap Golthorna. Deze kerk hoorde bij het Johanniterorde 
klooster welke even verderop stond richting Finsterwolde. Oude landkaarten geven de 
prachtige ligging aan de kust weer. Het water van de Noordzee had een grote invloed 
op deze plaats en omstreeks het jaar 1475 is de buurtschap Golthorna  met 
parochiekerk en het Klooster door een watervloed vergaan. In de tuin naast de boerderij 
liggen nog altijd als stille getuigen de kloostermoppen en enkele grafkeldertjes. 

 

Een kaart waarop duidelijk te zien is dat Goldhoorn in vroegere tijden aan het water 
gelegen was. 

In het jaar 1574 zijn de landerijen aan de Goldhoorn in het bezit gekomen van de 
adellijke familie Sickinge welke al hier tot het jaar 1700 buitendijks een tichelwerf 
bedreef welke bekend stonden vanwege de productie van keiharde klinkers en tevens 
leverancier van potklei voor de fabricage Goudse tabakspijpen. 
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Even verderop aan de Goldhoorn ontsprong vroeger het riviertje de AE waarbij het 
Klooster van de Johanniterorde was gelegen. Dit riviertje liep richting het latere eiland 
Munnikenveen in welke omgeving het klooster Palmar was gesitueerd. 

De eerste boerderij is in de 18e eeuw gebouwd en op de oude landkaarten is te zien dat 
de grachten welke voorheen om de Kruiskerk lagen, om deze eerste boerderij lagen. In 
1892 heeft deze plaats gemaakt voor de huidige boerderij. De binnenmuren van de 
boerderij zijn opgetrokken van de stenen van de 18e eeuwse boerderij en de 
fundamenten liggen op een steek diep in het erf en tuin.  

De vele kogel en granaat inslagen in de achtergevel van de boerderij laten overduidelijk 
de sporen zien van de Tweede Wereldoorlog. Deze vliegtuigbeschietingen hadden te 
maken met het luchtafweergeschut bij Fiemel (zie object 12). De achtergevel van de 
bijschuur achter de boerderij is toen zelfs ingestort.  

Generaties lang was de boerderij in het bezit van de familie Ebbens. In 2015 is de 
boerderij gekocht door de huidige bewoners familie Mekelenkamp. De bedrijfsruimte 
word benut als kennisontwikkeling tot het kweken van diverse soorten ( aquatische ) 
wormen tbv circulaire economie. 

Ga op de driesprong in Oostwold rechts 

Noorderstraat 
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 Startpunt 2: Polderweg 28 Oostwold 

Vliegbedrijf Tom van der Meulen 

In 1958 is Tom van der Meulen zijn bedrijf gestart: Tom vliegt voor u. Hij specialiseerde 
zich in landbouwvliegen, nadat hij deze vorm van kleine luchtvaart in Amerika had 
ontdekt. In 1960 kocht hij grond aan om zijn eigen vliegveld in Oostwold te beginnen. 
Hier gebeurde alles waarvoor kleine vliegtuigen ideaal waren: vliegopleidingen, 
reclamevluchten, rondvluchten en luchtfotografie. 

In 1980 startten de plannen om van ‘Oostwold’ een officieel General Aviation vliegveld 
te maken. Na een lange weg van meer dan 30 jaar, werd ‘Oostwold’ in 2013 eindelijk 
een echt vliegveld. 

Sinds 1999 vinden er regelmatig vliegshows plaats op Oostwold Airport. De eerste show 
kreeg minder dan 5000 toeschouwers op Tweede Pinksterdag. Met de show van 2017 
verwelkomde Oostwold 25.000 bezoekers verdeeld over de beide Pinksterdagen. In de 
afgelopen 20 jaar heeft de organisatie een grote professionele ontwikkeling 
doorgemaakt en is het aangeboden programma vergelijkbaar met spectaculaire en grote 
vliegshows in binnen en buitenland. 

Ook de volgende generatie Van der Meulen is werkzaam op het vliegveld: kleinzoon 
Wout doet vliegtuigonderhoud. 

Bij verlaten van het terrein sla links af 

Polderweg 

 

Polderweg 25A 

Familie van der Burg – Vleeskuikens en akkerbouwbedrijf 

Jan en Ria van der Burg zijn in 1992 verhuisd van Zegveld (provincie Utrecht) naar 
Oostwold. Daar hebben zij 40 hectare land gekocht en hierop het woonhuis en een stal 
gebouwd voor vermeerderingszeugen. De akkerbouw bestond uit graan en suikerbieten.  

In 2000 werden er twee stallen bijgebouwd, hierin werden vleeskuikens gehouden. In 
2003 werd er een stal gebouwd waarin de zeugen los en in het stro konden lopen.  

In 2010 werd besloten om te stoppen met de varkens. Vanaf die tijd worden er alleen 
nog vleeskuikens op het bedrijf gehouden. In 2012 nam zoon Pieter het bedrijf over. 

De akkerbouw ontwikkelde zich om de grondstoffen aan te voeren voor het voer en de 
warmte die de vleeskuikens nodig hebben. In 2008 werden twee grote graansilo’s 
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gebouwd. Daarna werd in 2011 een strokachel gebouwd. Daarmee worden de stallen 
verwarmd met stro in plaats van met gas. Sinds 2014 zijn we begonnen met de teelt van 
veldbonen. De veldbonen en de tarwe worden aan de kuikens gevoerd.  

Ga op de driesprong rechtdoor 

Polderweg 

 

 

Princehoeve 

Familie van den Aker, Akkerbouw en gesloten varkenshouderij 

In 1995 koopt fam. v/d Aker deze boerderij. Het is op dat moment een akkerbouwbedrijf. 
Eerst wordt er een vleesvarkensstal gebouwd, later een biggenstal en zeugenstal. Nu is 
het een “gesloten” varkensbedrijf met eigen aanfok van zeugen. Alle biggen die hier 
geboren worden, verlaten uiteindelijk als vleesvarken het bedrijf.  

Akkerbouwplan bestaat uit tarwe en bieten. De tarwe wordt vermalen als voer voor de 
varkens. En vervolgens komt het mest van de varkens weer op het land.  

Op de Princehoeve wonen nu Erno en Marian v/d Aker met hun 2 kinderen. 

 

 

Melkveebedrijf Marietje Sietske Hoeve 

De Marietje Sietske Hoeve is van Maatschap van Vilsteren. Maatschap van Vilsteren 
heeft in 2005 het akkerbouw bedrijf van de familie Rookmaker overgenomen. De familie 
Rookmaker is in 2005 naar Canada geëmigreerd. Vanaf 2009 is het een gemengd 
bedrijf geworden met akkerbouw en melkvee. Maatschap van Vilsteren komt van 
oorsprong uit Zwolle. In Zwolle staat nu het jongvee. Vaarskalveren worden op de 
Marietje Sietske Hoeve geboren en gaan als ze 14 dagen oud zijn naar Zwolle. Als ze 
bijna twee jaar zijn komen ze weer terug naar Oostwold. 

De stal die u ziet is gebouwd in 2008/2009. In februari van 2009 zijn de koeien 
overgebracht vanuit Zwolle naar Oostwold. De koeien worden hier twee keer per dag 
gemolken in de melk carrousel. Om vijf uur ‘s morgens en vijf uur ’s avonds. Het melken 
wordt gedaan met vier mensen. 
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Marietje Sietske Hoeve heeft zijn naam te danken aan de eerste aangekochte koeien 
van grootvader van Vilsteren. Deze hadden de namen Marietje en Sietske. Tot op 
heden lopen er nog veel koeien rond met deze naam. 

 

 

De Doelen 

Deze boerderij wordt sinds 1966 als akkerbouwbedrijf geëxploiteerd door de familie 
Hamster. Daarvoor was de boerderij in handen van de familie Stikker. Er wordt een 
Oldambtster bouwplan toegepast wat betekent dat er graan (wintertarwe), koolzaad en 
suikerbieten worden geteeld. Daarnaast werd er in het verleden karwijzaad geteeld en 
wordt er nu graszaad geteeld. 

Het woonhuis dateert uit 1929 en is naar inzicht van de toenmalige plaatselijke architect 
Kruizinga in Oostwold gebouwd. De kapschuur die er toen al reeds stond werd dicht 
gemaakt tot het gebouw zoals het er nu nog steeds staat. Daarnaast is er in 1993 een 
tweede schuur (loods) bijgebouwd, die na een brand in 2004 is herbouwd. De 
gebouwen worden gebruikt voor opslag van graan, stro en machines. 

De naam van de boerderij: “De Doelen” stamt uit de tijd van voor 1929 toen er alleen 
nog een kapschuur stond en er dikwijls landlopers uit die tijd overnachten analoog aan 
“Hotel de Doelen” in de Herestraat in Groningen. 

 

 

Melkveehouderij Munnekeveen VOF.  

Bewoners: Fam. Breunissen en Fam. Zuidema 

In 1995 kwamen Wessel en Dianne Breunissen met het gezin vanuit Elst in de Betuwe 
naar Nieuwolda. Er is een ligboxenstal gebouwd op dit voormalige akkerbouwbedrijf. In 
2003 is de ligboxenstal uitgebreid en een jaar later is er een tweede bedrijfswoning 
gebouwd, waarin de familie Zuidema woont. In 2014 is de oude Groningse stenen 
schuur afgebroken en er is een nieuwe loods gebouwd. Tevens is er nog een kleine 
uitbreiding geweest aan de ligboxenstal waarin een nieuwe ruime afkalfstal en plaats 
voor jongvee. We hebben 250 melkkoeien en 160 stuks jongvee. Het ca. 119 ha grote 
bedrijf bestaat helemaal uit blijvend grasland. 

Doordat het huis uit 1926 ernstig verzakt was is er in 1983 een nieuw huis gebouwd. De 
plaats van het oude huis is nog te herkennen door de Spaanse Aak (Esdoorn) die op de 
rand van het huisperceel staat. 
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 Ga aan het einde van de weg naar links 

Polderdwarsweg 

 

Polderdwarsweg 9 

Het huis is gebouwd in 1912 en tot 1994 bewoond door de familie Kremer. Vanaf 1995 
woont er de familie van der Meijden. De huidige bewoners zijn: Maarten, Esther, 
Madelon, Laurie en Marijn. 

Op de boerderij worden 350 koeien gemolken. De melk van de koeien gaat naar Bedum 
waar FrieslandCampina er kaas van maakt. De kalfjes die geboren worden blijven tot 
een half jaar op deze locatie daarna gaan ze naar een stal in Woldendorp. Om 
vervolgens weer terug te keren als ze 2 jaar oud zijn en zelf een kalf krijgen. In de 
zomermaanden loopt het meeste jongvee op de kwelders bij de Dollard. De koeien 
lopen in de zomer op het grasland rond de stal.  

Er wordt hoofdzakelijk gras geteeld. Sinds vorig jaar wordt er 10 ha aan een boer uit 
Noord Holland verhuurd die er tulpenbollen op teelt. Het is zeker de moeite waard om 
eind mei/ begin juni terug te komen om langs de Polderdwarsweg de verschillende 
kleuren tulpen in bloei te zien staan.  

 

 

Ruimzicht 

Op dit gemengde bedrijf worden vleesvarkens gehouden met akkerbouw. Door deze 
combinatie wordt het eigen geteelde graan gevoerd aan de varkens en de mest wordt 
maximaal teruggebracht op de akkers. Het bedrijf is energie neutraal door middel van 
zonne-energie.  

De witte soort van containers achter de schuren zijn biologische luchtwassers. Hier 
wordt de lucht gefilterd door middel van een filterpakket, water en bacteriegroei. Op 
deze wijze wordt ammoniak, fijnstof en geur uitstoot aanzienlijk gereduceerd, en door de 
bacteriën afgebroken/ opgegeten. 

De woonboerderij is gebouwd in 1901, de schuur doet nog steeds dienst als 
graanopslag. 
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 Ga aan het einde van de weg rechts 

Langeweg 

 

 

Villa Hoogheem 

Karin & Ronny Sauselé-Bakker 

Tijdens de gouden jaren van de graanrepubliek werden de huizen steeds groter en 
mooier om de welvaart te laten zien. Voor de boerderij aan de Langeweg 2 (zie object 
61) was echter onvoldoende ruimte voor én een groot nieuw voorhuis én een slingertuin. 
Daarom is besloten om niet vóór, maar naast de boerderij een nieuw voorhuis met 
slingertuin aan te leggen, dit is villa Hoogheem uit 1881.  

Hoogheem is onderdeel van een uniek ensemble van de boerderij aan de Langeweg 2, 
de naastgelegen villa Hoogheem en daarnaast de renteniersvilla D. Dijkstra. Allen zijn 
door dezelfde familie Dijkstra gebouwd en bewoond geweest. 

Wij wonen sinds 2010 in Hoogheem en sindsdien werken wij aan restauratie en herstel 
van dit mooie pand. In 2012 is de slingertuin opnieuw aangelegd naar ontwerp van 
foto’s van de oorspronkelijke tuin. Daarnaast zijn binnen al diverse kamers in 
oorspronkelijke staat hersteld inclusief de zitvensterbanken en de blinden. Het volgende 
project is vervanging van de serre. 

 

 

Hoogheem Erfgoed & Logies 

Op deze prachtige plek in het open landschap van het Oldambt staat een unieke 
boerderij van het oudste Oldambster type met kapschuur uit 1900. De boerderij zelf 
stamt uit 1771 en is de enige nog overgebleven boerderij van dit type in zijn 
oorspronkelijke vorm. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw is het niet meer 
bewoond waardoor ook het interieur sindsdien nagenoeg onveranderd is gebleven. Het 
is de afgelopen jaren echter in verval geraakt. 

Wij, Karin & Ronny Sauselé-Bakker, gaan deze boerderij in oorspronkelijke staat 
restaureren en willen het behoud voor de toekomst waarborgen. Om dit te realiseren 
worden er onder andere twee luxe erfgoed appartementen gerealiseerd waarbij je kunt 
ervaren hoe het was om in zo'n bijzondere boerderij te wonen. 
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Op dit zijn we al druk bezig het verval te stoppen. Zo zijn we het terrein rondom de 
boerderij aan het opschonen en maken we de boerderij wind en waterdicht. De 
verwachting is om het tweede kwartaal van 2019 met de restauratie te kunnen starten. 

Sla rechtsaf 

Hoofdweg Oost 

 

 

Hoofdweg oost 67 

Leo en Iris Vermeulen. 

Wij kochten deze boerderij in 2009 omdat we op zoek waren naar een ‘huisje met een 
loodsje’. Maar we woonden in Den Haag en daar is zoiets vrijwel niet te vinden, of je 
betaalt een ronduit waanzinnig bedrag wat simpelweg niet op te brengen is. Dus 
kwamen we uiteindelijk hier terecht. 

Het is een typische Oldamster boerderij met een voorhuis en de zogenaamde krimpen. 
Het is een al wat ouder type met een nog relatief eenvoudig voorhuis. Later begonnen 
deze voorhuizen steeds meer op ware villa’s te lijken. Aan de buitenzijde is het redelijk 
origineel maar het interieur is, behoudens de hal en de gang, in de 60er jaren 
onherstelbaar verbouwd. Restauraties zijn vanwege de hoge kosten dan ook even 
uitgesteld.  

De boerderij heeft een grote reputatie gehad op het gebied van de paardenfokkerij. Er 
werden Arabische hengsten gefokt en achter het huis was een complete renbaan 
aangelegd. De renbaan is intussen verdwenen. Nu wordt de schuur gebruikt voor onze 
hobby, het bouwen van LEGO-modellen van gebouwen voor beurzen en evenementen. 

 

 

Hoofdweg Oost 30 

Familiebedrijf: Knottnerus Nieuwolda 

Sinds 1945 wonen hier “Knotten” op deze boerderij. Opa (Otto) van huidige bewoner 
(Otto) had eerst zijn boerderij aan de Langeweg. Engelse fosforbommen verpletterde in 
1942 de boerderij. Na drie jaar in een houten noodwoning konden ze deze boerderij 
pachten van de familie Dallinga. 

Het huidige bedrijf heeft nog een typisch Oldamster bouwplan. Veel graan, perceel 
bieten en een hoekje agrarisch natuurbeheer. Hiernaast is ook nog een bolbloemen en 

62 

vr 

za 

63 



 

54 

bloembollen tak. Achter de boerderij is een schuurkas, hierin broeien we in de 
wintermaanden tulpen. Vanaf de kerstdagen tot en met april zijn hier elke dag verse 
tulpen te koop. Hiervoor staat een stalletje bij de weg. De meeste tulpen gaan via de 
bloemenveiling in Rijnsburg de hele wereld over. 

Na twintig jaar de buitenteelt (bolvermeerdering) in Uithuizermeeden gedaan te hebben, 
telen we sinds twee jaar ook in het Oldambt. Grasland wat al vijftien jaar gras is, wordt 
gehuurd van veehouders voor de teelt van tulpen. In samenwerking met Triflor (Nieuwe 
Niedorp) en Roncio (Venhuizen) staat er dit jaar 45 hectare tulpen. U kunt eind april dit 
rondje nog eens rijden en dan bloeiende tulpen bewonderen. 

 

 

Akkerbouwbedrijf ‘De Meyvaert’ 

Deze Oldambtster boerderij is gebouwd in het jaar 1870. Op de voorgevel ziet u de 
naam ‘De Meyvaert’. Dit is een oudhollands woord, waarbij ‘Mey’ maaien betekent en 
‘Vaert’ staat voor pad of laan. Vroeger was hierlangs de route naar de dijk en de 
kwelders die door de maaiers werden onderhouden. 

Momenteel bestaat het bouwplan uit tarwe, bieten en luzerne. Daarnaast is er een deel 
met vogel-akkerranden gezaaid ten behoeve van natuurbeheer. 

 

 

Woldsslenken  

In 2008 zijn wij, familie E.S. Delger, eigenaar geworden van onze woonboerderij ‘De 
Woldsslenken’ te Woldendorp. De boerderij stamt uit 1730 en ligt vermoedelijk op de 
grens van het Wold en Klei in het Oldambt. Het is een van de oudere Oldambster 
boerderijen. Uniek aan de bouw is het type met voorhuis. De Woldsslenken is een 
rijksmonument en tussen 2001 en 2012 volledig gerestaureerd. De woonboerderij staat 
te koop. 

 
 

AEweg 63 

Samen met mijn ouders hebben wij in 1998 dit akkerbouwbedrijf van 62ha gekocht van 
van Hoorn. We zijn vanuit Groessen (Gelderland) hier in 1999 komen wonen 
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en hebben hier destijds een ligboxenstal gebouwd voor de melkkoeien en in 2014 
hebben we een nieuwe stal bijgebouwd waar de koeien d.m.v. robots worden gemolken. 

Mijn ouders zijn even verderop in Woldendorp gaan wonen en ik woon hier met mijn 
vriendin Marijke en twee kinderen Wesley(8) en Mayla(4). 

 

 

Aeweg 6 

De witte villa is in opdracht van Garrelt Evert Garrelts en Maria van Deen gebouwd in 
1916. Garrelt Garrelts was landbouwer in Woldendorp en van 1893 tot 1923 tevens 
burgemeester van de voormalige gemeente Termunten.  

Het is een symmetrisch gebouwde villa, dit wordt wel Overgangsarchitectuur genoemd 
en  is ontworpen door Architect J. Hommes uit Nieuwolda. 

 

 

Dagbesteding Wilhelmina 

Het gebouw van “Dagbesteding Wilhelmina” is het voormalige gemeentehuis van 
Termunten. Het is gebouwd vlak voor de oorlog, waarna het in de oorlog is 
gebombardeerd. In 1946 is het weer opgebouwd, waarbij de spreuk op de voorgevel 
veelzeggend is over die tijd. “Beschaduwd is de vreugd bij ‘t helen mijner wonden, om 
hen die na ’t geweld niet weder opgaan konden”.   

Na de gemeentelijke herindeling in 1990 is gemeentehuis Termunten verkocht en 
vervolgens verbouwd tot hotel.  In 2005 hebben Jaap en Pauline Bouma het hotel 
gekocht en er vervolgens een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke 
beperking en/of een vorm van autisme in opgezet.  Het hotel was als zodanig ook in 
functie tot 2014. Sindsdien is het alleen nog als locatie voor vergaderingen in combinatie 
met lunch of diner te boeken. Ook is het gebouw nog een logeerhuis voor de eigen 
doelgroep.  

De dagbesteding heeft naast de werkzaamheden in dit gebouw ook de supermarkt 
“Bouma’s Troef” als werklocatie en levert zo een belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid van Woldendorp.  
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N. H. Kerk 

In aanleg is deze kerk een kruiskerk uit het midden van de 13e eeuw. Wellicht reeds 
aan het eind van de Middeleeuwen werden koor en dwarspand afgebroken, aan de 
Oostzijde zijn de aanzetten nog goed zichtbaar. 

In de oorlog werd de kerk zwaar beschadigd, de kap, dakruiter, orgel en het meubilair 
gingen verloren. Tussen 1945 en 1949 vond restauratie plaats, waarbij getracht werd 
het gebouw in de oorspronkelijke staat te herstellen. De in 1855 vergrote ramen werden 
weer in de oorspronkelijke smalle spitsboog vorm teruggebracht naar het voorbeeld van 
gevonden raamresten. De kerk is binnenin geheel gerestaureerd en er zijn bijzondere 
fresco’s te zien. Prachtig is het muurwerk aan de buitenkant. De zilveren 
avondmaalsbeker is van het Groningse type en te bezichtigen in de Zilverkamer in 
Appingedam.  

Er zijn grafzerken bewaard daterend van 1625-1791. Een aantal hoort tot het geslacht 
Huninga te Oostwold (Oldambt) die de functie van Ambtman van het Cley-Oldambt 
hebben waargenomen (de ambtman is een ambtenaar die belast is met de 
rechtspleging). 

Op het kerkhof is in 1651 een onrustige stichter van een nieuwe Doopsgezinde sekte, 
nl. Uko Wallis begraven. 

 

 

A.E. Gorterweg 16 

A.A. Bosker-Haan; voormalige pastorie 

De pastorie waarvan de Ned. Hervormde Kerk lange tijd eigenaar was, werd tot 1992 
bewoond door dominee von Meyenfeldt. Tegenover de pastorie aan de andere zijde van 
de kruising staat de kerk. De zgn. “leerkamer” in de pastorie werd gebruikt voor 
catechesatie en de Hervormde Vrouwenvereniging. 

Deze voormalige pastorie aan de A.E. Gorterweg 16 werd in 1935 vernieuwd. Het is 
voorzien van een sprongsgewijze verhoging en is uitgevoerd in Expressionistische 
architectuur. Architecten waren Westerman en Wasscher. Predikant was toen dominee 
Miskotte. Kerkvoogden waren destijds T. Bosker, J.O. Bosker en J.H. Vos.  

In 1992 werd de pastorie gekocht door J.O. Bosker en A.A. Bosker-Haan. 
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Riddervenne 

Familie Bosker; akkerbouwbedrijf 

Op de boerderij wonen Jan Rientko en Bertha Bosker met hun kinderen Bernard en 
Bianca. Deze boerderij heeft als naam Riddervenne en wordt als akkerbouwbedrijf 
geëxploiteerd. Naast hoofdzakelijk wintertarwe, bestaat het bouwplan uit suikerbieten en 
luzerne met kruidenrijke akkerstroken daarin. Deze stroken zijn zogenaamde 
“vogelakkers” en bedoeld voor akkervogels om dekking te hebben in de winter, te 
fourageren en te broeden. 

De boerderij is herbouwd begin jaren ’50 op dezelfde fundamenten als de vorige 
boerderij, welke aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd werd. 

In de schuur wordt stro en graan opgeslagen en worden machines gestald. Woldendorp 
is een wierdedorp, waardoor de voorzijde van de schuur ca 1.20 meter hoger ligt dan de 
achterzijde van de schuur (gerekend over 48 meter lengte). 

 

Lesterhuis 

Familie Perdok – de Haan; Akkerbouw- en melkveebedrijf 

Voorheen bestond “Lesterhuis” uit 3 boerderijen. Twee van de drie zijn in de loop der tijd 
aan de landbouw onttrokken en afgebroken. De boerderij die er nu nog staat stamt zeer 
waarschijnlijk uit 1786, dit jaartal staat in de schuur op één van de balken. Het is een 
boerderij van het Oldambtster type: blauwe pannen op het vooreind en rode op de 
schuur, onder één doorlopend dak. De schuur is bij dit type breder dan het 
woongedeelte. 

Sinds 1964 heeft familie Perdok hier een akkerbouwbedrijf. Garrelt Perdok heeft het in 
2001 van zijn ouders overgenomen. Vanaf 2006 is het een gemengd bedrijf van 
akkerbouw en melkvee, doordat zijn vrouw Nanda Perdok – de Haan het melkvee vanuit 
Vriezenveen overneemt van haar ouders. Hiervoor is in 2005 een nieuwe stal gebouwd. 
De andere gebouwen worden gebruikt voor de opslag van graan, stro en machines. 
Garrelt en Nanda wonen samen met hun 3 kinderen op het Lesterhuis. 

Ga de eerste afslag rechts 

Wartumerweg 

route gaat verder bij object 1 op pagina 8 
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De Verlichte Boerderijenroute Oldambt en omstreken is 

mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van: 

 

 Gemeente Oldambt: Burgerinitiatief 

 Gemeente Delfzijl: Regeling Bewoners Aan Zet 

 Fonds voor de Landbouw 

 Rabobank 

 Risicofonds voor de Graanhandel 

 Agro Noord 

 Nam 

 Flynth 

 Agrifirm 

 

Daarnaast willen we graag de volgende bedrijven 

hartelijk danken voor het open stellen van hun bedrijf: 

 

 Alfing BV 

 Vliegbedrijf Tom van der Meulen 

 Hunze en Aa’s (gemaal Rozema) 

 Johannes Kerkhovenpolder 

 De Groninger Kroon 

 Stocksterhorn 

 VOF De Groot 

 Proefboerderij Ebelsheerd 

 Galerie (voorheen Waalkens) 

 Loonbedrijf Boven 

 Familie Van de Aker 

 Familie Knottnerus 

  



 

59 

 



 


