Ontwikkeling Oldambtster boerderij.

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

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

• De vereniging dorpsbelangen een Historische Wandelroute heeft laten maken?

• De bijnaam van Scheemders ‘duvekoaters’ is en ook wel windhonden?

Amsterdam?

• Het orgel dat ooit in de kerk van Scheemda stond nu in bezit is van het Rijksmuseum in

• De reis met de trekschuit van Scheemda naar Groningen ongeveer 5 uur duurde.

• Er ooit een bierbrouwerij in Scheemda stond?

• De grens tussen Scheemda en Eexta de huidige Poststraat/Diepswal ongeveer was?

• Het dorp Scheemda toen werd verplaatst en vlakbij Eexta kwam te liggen?

• In 1509 de Dollard te dichtbij kwam?

• Scheemda toen verder naar het noordoosten lag?

• Ooit in beide dorpen een grote kruiskerk stond?

• Tot 1964 het een dubbeldorp Scheemda – Eexta was?

• Scheemda vroeger voorkwam als Scemmede of Schempte?

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 Choromotopografische 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 grootste.Veel dorpen zijn verdwenen
in het water. Op dit kaartje is te zien
groot de Dollard toen was.

•

Denk ook aan: OBS Jaarfke, Eexterbasisschool, Scheemda, Oldambt

Bovenkruier, Brugstraat, Buiten Eexterweg, Diepswal, Dollardlaan, Donellenlaan,
Eemslaan, Havenstraat, Hogeweg, Kerklaan, Kerkpad, Kerkstraat, Koediepslaan,
Kolkenweg, Laan 1509, Molenpad, Molenstraat, Ockeweer, Palmarlaan,
Pastoriegang, Pelmolenlaan, Praam, Reide, Scheepsjagerstraat, Snikke, Tijsweer,
Torenstraat, Zwaagsterweg.
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Landschap
Tussen ongeveer 1300 en 1500 overstroomde een groot
deel van het Oldambt. Ook het oude Scheemda had last van
het water en kwam in gevaar. In 1509 kwam het water van
de Dollard het verst landinwaarts.Vanaf die tijd begon men
door zowel actieve inpoldering, als natuurlijke aanslibbing de
zee terug te dringen

Waterbeheer
• Nr 8
Op deze plek eindigt de Stationsstraat en begint de
Brugstraat.Vroeger lag hier een stenen boogbrug over het
oude Winschoterdiep (Trekdiep 1640). Als je richting de
jachthaven kijkt dan is daar het laatste stukje van het oude
diep zichtbaar. Het oude diep liep precies tussen de dorpen
Scheemda en Eexta door. Het werd in 1954 gedempt.
Waar zou de naam Trekdiep vandaan komen?

• Nr 1
Buiten Eexterweg: Dit is de oudste straat van Scheemda. In
1391 wordt deze weg al genoemd als de ´zandweg´. In de
Middeleeuwen was het de weg naar Westerlee. De weg lag
toen in Eexta.

•

Boerderijen		
• Nr 2 Oosterstraat 26 (foto)

• Nr 3 Stationsstraat 86
In Scheemda zijn een aantal boerderijen van het
Oldambster type te vinden. Bijvoorbeeld aan de
Buiten Eexterweg 2 en 4, Stationsstraat 86 en de
Oosterstraat 17, 26, 49, 53 en 55.

•

Kerken
• Nr 4
De hervormde kerk aan de Torenstraat is van 1515. De
losstaande klokkentoren werd gebouwd in 1570.

• Nr 5
Eerst stond hier een grote kruiskerk, verder naar het
noorden. Door de opkomende Dollard moest de kerk echter
worden verplaatst naar een hoger gelegen plek. Het werd
niet opnieuw een grote kruiskerk.Wel werden de stenen van
de oude kerk opnieuw gebuikt.
• Nr 6
De oude Pastorie, gebouwd in de 13e eeuw, hoorde bij de
kruiskerk van Eexta. In de eeuwen erna vonden veel verbouwingen plaats. Binnen zijn nog enkele sporen van de bouw
in de middeleeuwen zichtbaar. De kruiskerk werd in 1870
afgebroken en vervangen door de kerk aan de Kerklaan
(opnieuw vervangen in 2010). Het kerkhof ligt nog wel op
de oorspronkelijk plek.

•

• Nr 7
Kerk aan de Kerklaan, alleen de toren staat er nog.

Anders
Als een boerenbedrijf door bijvoorbeeld de zoon werd overgenomen bouwde de boer een mooie villa in het dorp.
Deze huizen worden rentenierswoningen genoemd.
De Torenstraat was de voornaamste straat van het dorp en
werd ‘De Straete’ genoemd. Er stonden rentenierswoningen,
zoals bijvoorbeeld Torenstraat 14-16 (1904) en Torenstraat
20 (1840)
Ook aan de Oosterstraat en de Stationsstraat werden
rentenierswoningen gebouwd.

Het station aan de Stationsstraat 85 werd gebouwd in
1868 toen de spoorlijn van Groningen naar Nieuweschans
werd aangelegd. Boven was de woning van de stationschef
en onder werden de wissels bediend, kon je een kaartje
kopen en was de wachtkamer.
Aan de overkant op nr 98 staat het Stations Koffiehuis
(1905). Dit was een café met kamers om te overnachten.
Ook konden de paarden en koetsen er worden gestald.meer
als postkantoor in gebruik.

Brugstraat 1 is gebouwd als postkantoor in 1878 later werd dit het
gemeentehuis. Aan de Stationsstraat 2 werd in 1906 een nieuw
postkantoor gebouwd.Tegenwoordig is dit niet meer als postkantoor
in gebruik.
Kerklaan 104, Oude Kosterij
Oosterstraat 17, Koetshuis (hoort bij de boerderij aan de overkant)
Stationsstraat 64, woning gebouwd in Amsterdamse School stijl.

