Ontwikkeling Oldambtster boerderij.

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

• Er een social sofa is/wordt geplaatst over de geschiedenis van Heiligerlee en Westerlee?

• Heiligerlee ooit twee steenfabrieken had?

• Klokkengietersfamilie van Bergen ooit in Midwolda is begonnen?

• Er eerst een ander gedenkteken heeft gestaan?

• Het monument ‘Slag bij Heiligerlee’ in 1873 door koning Willem III werd onthuld?

• Er ooit een klein treinstation was in Heiligerlee?

• Deze plaatsvond in 1536?

• Er nog een slag bij Heiligerlee is geweest?

ligerlee?

• Er rond 1300 na Chr. werd gesproken van Asterlo, vervolgens Oosterlee en daarna Hil

• De inwoners van Westerlee als bijnaam ‘klokluders’ hadden?

• Westerlee een zelfstandige gemeente was van 1811 tot 1821?

• Beide dorpen zelfstandig gingen functioneren na 1811.

• Westerlee en Heiligerlee eeuwenlang één dorpsgemeenschap waren?

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.

•

Dillenburglaan, Geuzenstraat, Graaf Adolfstraat, Hoethslaan, Kamplaan,
Kloosterhorn, Kloosterlaan, Leestraat, Loopbruglaan, Napels Oost, Nassaulaan,
Piekeniersweg, Schutterstraat, Singellaan, Trekweg,Vendelstraat, Grotelant,
Venneblocken, Ossevenne,Voorwecklaan, Bonekamp, Lutkelant.

Interessante straatnamen Heiligerlee:

1e Garstelaan, 2e Garstelaan, Bevrijdingslaan, Bikkershorn, Hogelaan, Kampschutterslaan, Molenpad, Molenstraat, Napels West, Ontsluitingsweg, Tranendallaan,
Veenweg, Westerlesebouwten.

Interessante straatnamen Westerlee:
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Boerderijen
Langs de Hoofdweg in Westerlee staat een aantal
boerderijen van het Oldambtster type.
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Boerderij Hoofdweg 67, deze boerderij staat op
de rijksmonumentenlijst evenals de arbeiderswoning aan de Engelkeslaan 21.

•

Landschap
Tussen ongeveer 1300 en 1500 overstroomde een
groot deel van het Oldambt regelmatig en kwam de
Dollard in de buurt van Winschoten.Westerlee en
Heiligerlee lagen echter op een zandrug en bleven
daarom droog. Rondom lag een moerassig gebied.
Het gebied dat niet door het water van de Dollard
werd overstroomd wordt het Schiereiland van Winschoten genoemd. Ook Heiligerlee en Westerlee liggen
op dat schierleiland.
Aan de zuidkant was dit vooral een veengebied, aan
de noordkant ontstonden de polders.
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• Nr 3
In Heiligerlee staat boerderij ‘De Hoogte’ op het
voormalig kloosterterrein in het natuurgebied De
Hoogte.

• Nr 1
Het natuurgebied aan de noordwest kant van Westerlee heet de Garst een ander woord voor hoogte.
• Nr 2
In het natuurgebied De Hoogte in Heiligerlee is de
omtrek van de kloostergracht nog te herkennen.
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De manier waarop de dorpen Heiligerlee en Westerlee zijn gebouwd noem je lintbebouwing. Lintbebouwing ontstaat door de ligging van een zandrug, door
de ligging van een rivier of een dijk.

•

Anders
Westerlee, Molenstraat 4, Korenmolen uit 1858 (molen Bulder). Alleen de stenen
onderkant van de molen is nog te zien.
Heiligerlee, Provinciale weg 46. In het voormalige pand van klokkengieterij Van
Bergen is nu het klokkengieterijmuseum gevestigd.
In het museum aan de Provinciale weg 55 kun je meer te weten komen over de
Slag bij Heiligerlee.

•

Vesting
• Nr 5
Provinciale weg 7, het standbeeld van Graaf Adolf. Dit
monument kwam gereed in 1872 en het herdenkt
graaf Adolf en de Slag bij Heiligerlee in 1568. Het
gevecht tussen de soldaten van graaf Lodewijk en de
soldaten van het Spaanse leger o.l.v. graaf Aremberg
luidde de 80-jarige oorlog in. De slag werd gewonnen
door graaf Lodewijk. Lodewijk was de broer van Willem
van Oranje. Een andere broer, graaf Adolf, sneuvelde
bij deze slag.
Gedurende de 80-jarige oorlog werden vestingen en
schansen aangelegd.Rondom Winschoten lagen nog
twee schansen, één bij Winschoterzijl en één bij Winschoter Hoogebrug (de Bruggeschans). Deze schans is
in 2012 gereconstrueerd.

•

•

Waterbeheer
Westerlee en Heiligerlee liggen op een zandrug en hebben weinig last gehad van de Dollardoverstromingen. De veengebieden
rondom beide dorpen waren wel behoorlijk drassig. Er hebben
dan ook diverse poldermolens gestaan die er voor moesten
zorgen dat de landerijen zo droog mogelijk bleven.
De molens zijn verdwenen en het droogmalen is door moderne
gemalen overgenomen.

Kerken
• Nr 4
Westerlee Hoofdweg 87, de Hervormde Kerk. De kerk is gebouwd in 1777 en is genoemd
naar de heilige St. Joris (dit stamt nog uit de katholieke tijd). St. Joris wordt altijd afgebeeld
met een draak, deze zou hij hebben gedood. Misschien kun je nog wel meer te weten komen
over het verhaal van St. Joris en de draak.
De Gereformeerde Kerk van Westerlee uit 1929 staat aan Hoofdweg 134
In Heiligerlee stond het klooster Mon Sinaï, dat omstreeks 1230 werd gesticht. Het klooster
werd in 1594 opgeheven en gaandeweg afgebroken, in 1568 werd het door de soldaten van
graaf Lodewijk in brand gestoken. In 1600 werd op de plek van het klooster een boerderij
gebouwd. Ook nu staat er nog steeds een boerderij.
In Heiligerlee staat aan de Hoofdweg 72 de Hervormde Graaf Adolfkerk, gebouwd in 1873.

