Ontwikkeling Oldambtster boerderij.

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

• Er een social sofa is/wordt geplaatst over de geschiedenis van Finsterwolde?

• Je het ‘Ommetje Finsterwolde’ kunt lopen en zo veel van de omgeving kunt zien?

• Je de molen in Ganzedijk kunt bezoeken?

• Het Oldambtmeer een voorganger had nl. het Huningameer?

• Finsterwolde een belangrijke rol speelde in de landarbeidersstaking in 1929?

• Finsterwolde een eigen volkslied heeft?

• De Finsterwolmers als bijnaam ‘Törken’ hadden?

• Er wel hele vruchtbare grond ontstond en de landbouw opkwam?

• De inpolderingen ervoor zorgden dat de vissers geen werk meer hadden?

• Dit klooster door de Dollardoverstromingen is verdwenen?

• Er ook een klooster Palmar bestond?

• In Goldhoorn een klooster heeft gestaan.

• Dit dorp verplaatst moest worden, omdat het water niet meer weg wilde en toen
Veenhuizen werd genoemd?

• Er ook ooit een Oost-Finsterwolde heeft bestaan?

• Ganzedijk een eeuw geleden nog een vissersdorp was?

• Finsterwolde ooit aan de Dollard lag en er veel vissers woonden?

• Al in de 14e eeuw de naam Finserwolda werd genoemd?

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: Veenhuizen, Ekamp, Meerland, Finsterwolderhamrik Hardenberg, Ambonezenbosje.

Carel Coenraadpolder, Ganzedijk, Goldhoorn, Hongerige Wolf, Kerkeweg,
Kerkjelaan, Klinkerweg, Kostverloren, Kromme-Elleboog, Modderland,
Molenstreek, Nieuwe Meerlandseweg, Nieuweweg, Oude Sluisbuurt, Oudedijk,
Reiderwolderpolder, Veenweg, Finsterwolderhamrik Wiegersweg, Sikslaan,
Siemonsstraat, Hakenweg, Schwertmannweg, Anne Frankstraat, Hannie Schaftstraat.
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Landschap
Ongeveer rond 1390 ontstond de Dollard, waarna
er regelmatig overstromingen plaatsvonden. De
Dollard breidde zich steeds verder uit. Finsterwolde
kwam dichtbij zee te liggen en werd bewoond door
veel vissers. Waar zouden de naam Visscher en
Gernaat vandaan komen?
In de 16e eeuw werd begonnen met de inpoldering
en ontstond er steeds meer landbouwgrond . Misschien ken je de namen Reiderwolderpolder, Carel
Coenraadpolder, Finsterwolderpolder?
Een aantal dijken is in het polderlandschap nog
steeds zichtbaar. Bijvoorbeeld de Egyptendijk, al is
deze wel deels afgegraven.
De loop van de voormalige dijken zijn nog heel
goed zichtbaar op de satelietfoto’s(Google-Maps).
De manier waarop het dorp Finsterwolde is
gebouwd noem je lintbebouwing. Lintbebouwing
ontstaat door de ligging van een zandrug, door de
ligging van een rivier of een dijk.

•
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Kerken
• Nr 4
Ned. Hervormde kerk C.G.Wiegersweg 1, ca 1275.
De kerk is meer dan 700 jaar oud en heeft een losstaande toren. Er wordt gezegd dat de toren lijkt op de
San Giorgio in de Italiaanse stad Venetië. De toren is
jonger dan de kerk en gebouwd rond 1820.
Bij de kerk ligt een kerkhof met veel oude grafstenen.
Op het kerkhof vind je ook een Moluks hoekje.

Boerderijen
• Nr 2
Langs de Goldhoorn en de Hoofdweg staan diverse boerderijen van het Oldambster type.
Aan Goldhoorn 33 zie je een voorbeeld van een OLdambtster boerderij met een typische slingertuin.
• Nr 3
Hoofdweg 76a is een vroeger type(begin 1800) met schuur en woongedeelte op de zelfde hoogte.
Verder staat er een aantal boerderijen rondom Finsterwolde in de Reiderwolderpolder , Finsterwolderpolder en
de Carel Coenraadpolder.

Een dijkcoupure in de Carel Coenraadpolder.
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• Nr 1
Het riviertje de Tjamme zorgde voor de afwatering
van het veen. De Tjamme is er nog steeds.
Aan de zuidkant van Finsterwolde, aan de kant
van de Hardenberg, zie je het veenlandschap van
de Tjamme, aan de noordkant de uitgestrekte
polders.
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• Anders
Hoofdweg 99. Het voormalige gemeentehuis werd
gebouwd in 1883 en is nu een orgelmakerij.
Voor het de functie gemeentehuis kreeg was het een
hotel (hotel Hommes)
Hoofdweg 39, Galerie Waalkens
Ganzedijk 71, Korenmolen “De Hoop” Ganzedijk

Waterbeheer
De ‘Grote Slapersluis’ bij Hongerige Wolf. Deze
spuisluis uit 1924 ligt op de overgang van de Carel
Coenraadpolder naar de Reiderwolderpolder. Hier
werd het water uit het Beersterdiep op de Dollard
geloosd. Door aanleg van een nieuwe polder moest
er een nieuwe sluis bij Statenzijl worden aangelegd.
Rondom Finsterwolde stond een aantal poldermolens en gemalen, die er voor moesten zorgen dat de
landerijen droog bleven. Inmiddels zijn ze allemaal
verdwenen, zoals het dieselgemaal Spitlanden en de
stoomgemalen De Vledder, De Tjamme en Simson.

