Ontwikkeling Oldambtster boerderij.

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

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

• Je een wandeling kunt maken onder begeleiding van de Neiwolmer gidsen?

• Honderd jaar geleden Nieuwolda aan een spoorlijn lag en er een station was?

• Er zes korenmolens hebben gestaan?

water kwam te staan?

• Er in februari 1825 nog een dijkdoorbraak is geweest, waardoor Nieuwolda onder

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

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?

• Nieuwolda eerst een dorp van veeboeren was en later van landbouwboeren?

• Ook de naam ‘Golden Hamrik’ wel wordt gebuikt voor Nieuwolda?

• Er ook een Oostwolderhamrik was/is?

• Nieuwolda toen Midwolderhamrik werd genoemd?

• Rond 1545 de eerste huizen werden gebouwd?

• Dit het klooster Menterwolde was, dat in 1259 werd gesticht?

• Er ooit een klooster op ongeveer de plek van het huidige Nieuwolda stond?

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: Oldambt, Golden Hamrik

Binnen Ae, Buitensingel, De Dellen, Dok, Hamrikkerstraat, Kerkelaan, Kerksingel,
Kleigraversstraat, Kopaf, Menterwoldeweg, Molenhorn, Molenkade,
P G Cremerstraat, Polderdwarsweg, Scheveklap, Troppelhuizen, Zijldieppad.

Interessante straatnamen:
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Boerderijen
• Nr 1
Boerderij Hoofdweg Oost 1.
Langs Hoofdweg Oost, Hoofdweg West en de Kerkelaan
staan diverse boerderijen.
Op de rijksmonumentenlijst staan Hoofdweg Oost 1
en 22, Hoofdweg West 21, 25 en 27 en Kerkelaan 1.
In de boerderij aan Hoofdweg West 25 is het
Kinderwagenmuseum gevestigd.

Landschap
Een kolk ontstaat door een dijkdoorbraak. Het water
drukt tegen de dijk. Als die dijk ergens doorbreekt,
stroomt het water met veel kracht het land binnen.
De grond die net achter de dijk ligt, wordt dan weggespoeld door die stroom. In de kuil, die daardoor
ontstaat, blijft water staan. Dat noemen we een kolk.

1
Ongeveer rond 1390 ontstond de Dollard, waarna er
regelmatig overstromingen plaatsvonden. De Dollard
breidde zich steeds verder uit en was in 1509 op
z’n grootst. De Dollard liet echter ook slib en klei
achter. Door een dijk aan te leggen kon er nieuw
land worden teruggewonnen op de zee. Er ontstond
vervolgens opnieuw een laag slib en klei. Door weer
een nieuwe dijk aan te leggen kwam er weer een
stuk land bij. Dit noem je inpoldering. Misschien heb
je wel gehoord van de Johannes Kerkhovenpolder, de
Reiderwolderpolder en de Carel Coenraadpolder.
In 1545 werd er een zeedijk aangelegd waarop
Nieuwolda ontstond.
In de buurt van Nieuwolda liggen nog een paar
kolken. Als bij een overstroming de dijk brak bleef er
op die plek vaak een kolk achter.
Om er voor te zorgen dat de landerijen droog bleven
werd het Termunterzijldiep gegraven.
Dijken die niet meer nodig waren werden afgegraven.
Op satellietfoto’s van Google earth kun je deze oude
dijken nog zien liggen.

• Nr 2
Langeweg 2 in Nieuwolda Oost. Dit is een boerderij
van het oudste Oldambster type, het bouwjaar ligt
vermoedelijk ergens rond 1730.

3
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foto RHC Groninger Archieven 2138-1009
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De manier waarop het dorp Nieuwolda is gebouwd
noem je lintbebouwing. Lintbebouwing ontstaat door
de ligging van een zandrug, door de ligging van een
rivier of een dijk.

In Nieuw-Scheemda staan twee poldermolens. De Westermolen en molen De Dellen,
die je op de foto ziet. Beide molens zijn te
bezoeken.
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Kerken
• Nr 3
Kerksingel 1, hervormde kerk uit 1718. Rondom de
kerk ligt het kerkhof. Op de toren staat een bijzondere torenspits.

Anders
Als een boerenbedrijf door bijvoorbeeld de zoon werd
overgenomen bouwde de boer een mooie villa in
het dorp. Deze huizen worden rentenierswoningen
genoemd.
Hoofdstraat 113
Hoofdweg Oost 28

Waterbeheer
• Nr 4
De Streep 19, gemaal de Hoogte.
Om te zorgen dat de landerijen droog bleven werden
poldermolens gebouwd. Ook in Nieuwolda heeft er
een aantal gestaan. Deze zijn echter allemaal verdwenen. In plaats van de molens werd er steeds meer
gebruik gemaakt van stoomgemalen. In Nieuwolda
was dat het gemaal de Hoogte. Het gemaal werd als
stoomgemaal gebouwd in 1892. In 1935 kreeg het
gemaal een dieselmotor. Het is nu een museum.

