Ontwikkeling Oldambtster boerderij.

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

• Er een social sofa is/wordt geplaatst over de geschiedenis van Midwolda en Oostwold?

• Je boerderij Hermans Dijkstra kunt bezoeken?

• De bijnaam van de Oostwolmers kraaikoppen was?

• Er in Oostwold eens twee stations waren en één er van er nog steeds staat?

• Jullie zelf maar eens op zoek moeten waar dat zal zijn en wat dat is?

• Er in Oostwold een Viskenij is?

• Oostwolmer reders ook op de oceanen voeren?

• Oostwold eens een havenplaats was, waar ook buitenlandse schepen kwamen?

• Midwolda vroeger voorkwam als de naam Middewalda en Oostwold als Asterwalda?

• Er tot het midden van de vorige eeuw een klokkengieterij in Midwolda stond?

• Inwoners van Midwolda de bijnamen eerappeldoggen en neuzebieters hadden?

kerk met vier torens?

• Midwolda eeuwen geleden de belangrijkste plaats van het Oldambt was met een grote

• Oostwold hoger ligt en daarom minder last had van het water.

• Dit ongeveer rond 1700 was?

• De Dollard uiteindelijk te dichtbij kwam en Midwolda naar de huidige plek is verplaatst?

• Midwolda en Oostwold ooit aan de oevers van de Dollard lagen?

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: Ennemaborg, sarrieshut, Midwolda, Oostwold, De Twee
Oldambten (naam van café in Oostwold), Bounderstreek, Oldambt, Meerland

Oostwold
Binnenweg, van Bolhuislaan, Goldhoorn, Groeveweg, Havenstraat, Huningahof,
Huningaweg, Kerksingel, Kromme Elleboog, Noorderringdijk, Palmarstraat,
Pelmolenlaan, Polderweg, Sijpkensstraat, Tichelwerk, Zuiderringdijk.

Midwolda
Anna Maria Horalaan, Clingeweg, Diurckenlaan, Grijze Vrouwenlaantje,
Hoethslaan, Homerilaan, Johan Horalaan, Kerkelaan, Koedieplaantje,
Menterneweg, Molenlaan, Niesoordlaan, de Wissel.
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Landschap
Langs het Kolkenpad ligt nog een aantal
kolken. De kolken zijn ontstaan op plekken
waar vroeger een dijkdoorbraak is geweest.
Het water dat hierdoor binnenstroomde
vormde een zogenaamde doorbraakkolk.
Ongeveer rond 1390 ontstond de Dollard.
Als gevolg van de regelmatige overstromingen kreeg het in 1509 z’n grootste
omvang. Daar waar nu klei ligt heeft ooit
water gestaan.Vanaf die tijd begon men
door zowel actieve inpoldering, als natuurlijke aanslibbing de zee terug te dringen. Zo
ontstond rondom Oostwold bijvoorbeeld de Oostwolderpolder.Het enige hoogveen in
de provincie is nog op een paar plekken te vinden in het Meerland.De loop van de
voormalige dijken zijn nog heel goed zichtbaar op de satellietfoto’s.
Ol Kerke aan de Kerkelaan Midwolda: Dit
is waarschijnlijk de plek waar ooit het
Grijzevrouwenklooster heeft gestaan. In
de 15e eeuw werd er een grote kruiskerk
gebouwd. De kerk met vier torens is rond
1740 afgebroken.

• Nr 1
Langs de Hoofdweg, ter hoogte van De Wissel, is
duidelijk het hoogteverschil te zien tussen de weg en de
landerijen.
Let maar eens op, in veel tuinen liggen keien, hier en
daar van fors formaat.Vele daarvan zijn gevonden in de
grond en een overblijfsel uit de ijstijden van duizenden
jaren geleden.
Hele grote keien dienen nu vaak als monument. Ook
in Midwolda bij de kerk aan de Hoofdweg 168 en in
Oostwold tegenover café De Twee Oldambten.

•

•

Waterbeheer
Rondom Midwolda en
Oostwold stond een aantal
poldermolens die er voor
zorgden dat de landerijen
droog bleven. Deze molens
zijn allemaal verdwenen.

Kerken
• Nr 4
Midwolda, Hoofdweg 168, hervormde kerk, (1738)
• Nr 5
Oostwold, Kerksingel 17, Hervormde Kerk, gebouwd in 1775
en Kerksingel 2, pastorie uit 1771
Goldhoorn 8, Gereformeerde Kerk, 1930. De kerk is het jongste
rijksmonument van de gemeente Oldambt.Vooral omdat het
een architectuur voorbeeld is van de Amsterdamse school.

Op de plek waar nu het Oldambtmeer ligt lag ooit het
Huninga of Eekelsmeer. Het meer was veel kleiner en
het lag ook vaak droog. Het was toen een veengebied.
In 1848 werd het drooggemalen. Om het droog te
houden werden de gemaaltjes gebouwd, die er nu nog
staan. Deze zijn ongeveer 100 jaar oud.

• Nr 6
Aan de Huningaweg 8 en 12
staan twee voormalige gemalen. Het ene is als stoomgemaal gebouwd in 1919 en het andere werd gebouwd in 1921.
De beide gemaaltjes werden gebruikt om het gebied droog te
malen. Het veengebied stond vaak onder water en werd het
Huninga of Eekelsmeer genoemd. Nu ligt er het Oldambtmeer.
foto Waterschap Hunze en Aa’s

De manier waarop de dorpen zijn 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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Boerderijen
Aan de Hoofdweg in Midwolda, aan de Huningaweg
in Oostwold en in de polders rondom beide dorpen
liggen diverse boerderijen van het Oldambtster type.
• Nr 2
Reintste Abdenaweg 1, boerderij Hermans Dijkstra
uit 1858. De kamers en de schuren zijn van binnen
grotendeels in oorspronkelijke staat gebleven, evenals
het tuinhuis, de stookhut en de slingertuin.
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• Nr 7 De haven van Oostwold
omstreeks 1905.
foto RHC Groninger Archieven
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• Anders
Midwolda
Ennemaborg aan de Hoofdweg 100.
De Ennemaborg is in de 13e of 14e eeuw begonnen als een steenhuis. Een paar eeuwen later werd het steenhuis verbouwd tot borg.
Hoofdweg 69 en 71.
Dit zijn twee arbeidershuisjes (keuterijen), gebouwd aan het begin van de 19e eeuw.

• Nr 3
Huningaweg 25, boerderij Huningaheerd met slingertuin.

Oostwold
Pelmolenlaan 1, sarrieshut eind 18e eeuw
Bij de sarrieshut staat nog een restant van molen Kranenborg/Schaub. De molen werd gebouwd in 1822 en in 1966 door brand verwoest.
De boeren moesten tijdens de 80-jarige oorlog belasting betalen als ze hun graan lieten malen. De ambtenaar die dit moest controleren
woonde in de ‘sarrieshut’. Pas in 1855 werd de belasting afgeschaft.

