Ontwikkeling Oldambtster boerderij.

• Je veel ziet als je goed om je heen kijkt?

• Er een social sofa is geplaatst over de geschiedenis van Drieborg?

te maken hebben met de polder- en dijkgeschiedenis van Drieborg?

• Er op een aantal plekken in Drieborg kubussen staan met historische landkaarten, die

• Ook in Drieborg werd gestaakt tijdens de landarbeidersstaking in 1929?

• Nieuwe Statenzijl een spuisluis en een schutsluis heeft?

• Er in de polders vaak een dromer, een slaper en een waker te vinden was?

• Nieuwe Statenzijl bij de laatste grenspaal tussen Nederland en Duitsland ligt?

• Je best even mag kijken bij de boerderij aan de Schanskerdijk?

drinken?

• Ze de hele dag in het water stonden, niet konden zitten en staande moesten eten en

• De mensen niet veel meer hadden dan een schep en een kruiwagen?

• Het inpolderen van de kwelders met de hand gebeurde?

• Drieborg eigenlijk nog een ‘jong’ dorp is?

de inpoldering van de Kroonpolder)

• Pas vanaf 1696 er huizen(arbeiderswoningen) werden gebouwd langs de Oudedijk? (na

• Drieborg eerder bekender was onder de naam Stocksterhorn?

Wist je dat?

•

Recht van opstrek
Boeren hadden recht van opstrek. Als er
land werd ingepolderd, werd het deel dat
in het verlengde van het eigen land lag,
eigendom van de boer. Akkers waren 80
tot 150 meter breed, maar soms wel een
paar kilometer lang. Rond 1980 werden
de landerijen ‘geruild’ en ging het er heel
anders uit zien.
Dit noem je ruilverkaveling.

De oude kaart is ongeveer 110 jaar oud. Als je goed kijkt kun je misschien ontdekken wat er
allemaal is veranderd. Deze Chromotopografische kaarten des Rijks 1:25.000 zijn beschikbaar
gesteld door RHC Groninger Archieven.
Overige afbeeldingen: Stichting Landschap Oldambt, RHC Groninger Archieven, CHC Oldambt,
Waterschap Hunze en Aa’s, Wikimedia Rijksmonumenten Oldambt, Ina Glazenborg

De Dollard
Regelmatig overstroomde het land door
het water van de Dollard. In 1509 kwam
het water het verst en was de Dollard op
z’n grootst.Veel dorpen zijn verdwenen in
het water. Op dit kaartje is te zien hoe
groot de Dollard toen was.

•

Denk ook aan: Drieborg, Stocksterhorn, Oldambt, Reiderland, Kostverloren

Carel Coenraadpolder, Dominee B J Aderstraat, G Topelenstraat, Kroonborg,
Kroonpolder, Luppo Stekstraat, Nieuwe Statenzijl, Oudedijk, Reiderwolderpolder,
Schanskerdijk, Stadspolder.
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Waterbeheer
Nieuwe-Statenzijl.
In 1690 werd vlakbij Nieuweschans, dat toen nog
aan zee lag, een sluis gebouwd in de Westerwoldse
Aa, De Tienkarpselenzijl. Na inpoldering werd de
sluis overbodig en werd er in 1707 een nieuwe sluis
gebouwd in de nieuwe polder, de Statenzijl. Ook deze
zijl verloor z’n functie toen de Reiderwolderpolder
werd aangelegd. Er werd een Nieuwe Statenzijl
aangelegd in 1876. Deze opeenvolging laat mooi zien
hoe het gebied zich steeds verder uitbreidde. In 1991
werden de sluizen van Nieuwe Statenzijl helemaal
verbouwd en aangepast aan de Deltaeisen van deze
tijd.

Landschap
Rondom Drieborg liggen verschillende polders en lopen
diverse dijken. Deze polders en dijken herinneren aan
de Dollard, die langgeleden veel groter was en vanaf
1509 stukje bij beetje werd ingepolderd. Als er weer
een stuk land was teruggewonnen kreeg dit ook een
naam. Misschien heb je wel eens gehoord van de Carel
Coenraadpolder, de Kroonpolder, de Stadspolder en de
Reiderwolderpolder.
Drieborg is een typisch dijkdorp. De huizen zijn in een
lange lint langs de dijk gebouwd. Er zijn echter wel een
groot aantal verdwenen, er zitten dus wat gaten in het lint.
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Op de Oude Dijk is het hoogteverschil nog goed te zin.
Aan de noordkant de Kroonpolder en aan de zuidkant het
Finsterwolderhamrik. De Kroonpolder ligt boven N.A.P. en
het Finsterwolderhamrik ligt er onder.
Aan de zeekant van de dijk had de Dollard tijd om klei en
slib af te zetten, daar is het hoger.

Op de foto zie je de sluis in 1974
RHC Groninger Archieven 818 – 10586
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Dijkdoorgang Stadspolder-Reiderwolderpolder schotbalkenhuisje.
Als de Dollard genoeg slib had afgezet werd er een nieuwe
dijk aangelegd om zo weer nieuw land in te polderen. Om
de nieuwe polder te bereiken moest de weg dwars door de
oude dijk worden aangelegd.
Als het water te hoog kwam moest de dijk wel weer
dicht. Om het water tegen te houden werd een dubbele
rij balken in de opening gestapeld.Tussen de rijen werd
paardenmest gestort. De balken werden opgeslagen in het
huisje op de dijk, het zgn. schotbalkenhuisje.
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Recht van opstrek
Boeren hadden recht van opstrek. Als er
land werd ingepolderd, werd het deel dat
in het verlengde van het eigen land lag,
eigendom van de boer. Akkers waren 80
tot 150 meter breed, maar soms wel een
paar kilometer lang. Rond 1980 werden
de landerijen ‘geruild’ en ging het er heel
anders uit zien. Dit noem je ruilverkaveling.
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De Dollard
Regelmatig overstroomde het land door
het water van de Dollard. In 1509 kwam
het water het verst en was de Dollard op
z’n grootst. Veel dorpen zijn verdwenen
in het water. Op dit kaartje is te zien hoe
groot de Dollard toen was.

•

Kerken
Er staat geen kerk in Drieborg, wel stond er ooit een
gereformeerde kerk.

•

Boerderijen
• Nr 2
Schanskerdijk 27: Een zogenaamde dwarshuisboerderij.
Langs de Verlengde Hoofdweg van Nieuw-Beerta naar
Drieborg staat een aantal monumentale boerderijen.
Aan Oude Statenzijl 1 ligt één van de oudste boerderijen.

