Ontwikkeling Oldambtster boerderij.

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

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

bezit heeft?

• Op de website www.oudwinschoten.nl te zien is welke voorwerpen de stichting in

• Je van de Stichting Oud Winschoten voorwerpen mag lenen om te laten zien in de klas?

• De Winschoters als bijnaam Tellerlikkers hebben?

• Er ooit dertien molens waren in Winschoten?

• Het stoomgemaal nog tot 1971 dienst gedaan heeft?

• Winschoten ook een belangrijke Joodse geschiedenis heeft?

gebakken?

• Er lang geleden pottenbakkersklei werd gewonnen waar kogelpotten van werden

• Het in 1825 stadsrechten kreeg?

voor het jaar 1100?

• Winschoten waarschijnlijk is ontstaan op het hoogste punt, waar nu de Garst is, al

Vinchotte?

• Het voor het eerst werd genoemd in 1391 onder de naam Windtschote en later ook

• Winschoten één van de oudste plaatsen in de omgeving is?

het centrum staan?

• De geschiedenis van Winschoten mede wordt verbeeld door de silhouetten die in

• Je een wandeling door Winschoten kunt maken?

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: Sterrebos, Moushörn, d’Bleijhamsterpoort, Winschoten, Oldambt

De Langestraat werd lang geleden de Witte Vrouwenstraat genoemd.

Engelselaan, Garst, Garstestraat, Graaf Adolflaan, Hoogklei, Hoogstraat, Jan van
Galenlaan, Johan Modastraat, Kloostergaard, Kloostergang, Kloosterlaan, Kloostertuin, Liefkensstraat, Noordereinde, Oogstweg, Oostereinde, Oosterhavenkade, Oudewerfslaan, Renselkade, Torenstraat, Trekweg,Veenweg,Venne,Verlengde
Kloosterlaan,Vissersdijk, Watertorenstraat, Wevershorn, Winschoterzijl.
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Anders
Wilhelminasingel 1: voormalig Station Stoomtramweg Maatschappij
Oostelijk Groningen (1912)
Langestraat 11: gemeentehuis (1895)
Bosschingel 1: Sterrebos.

Boerderijen
• Nr 3
Aan het begin van de Ludensweg staat nog een stadsboerderij.

Landschap
Tussen ongeveer 1300 en 1500 overstroomde een
groot deel van het Oldambt regelmatig en kwam de
Dollard in de buurt van Winschoten.Winschoten lag
echter op een zandrug en bleef daarom droog. Het
gedeelte dat droog bleef wordt wel het schiereiland
van Winschoten genoemd. Door overstromingen zijn
in de 14e en 16e eeuw grote stukken land door de
Dollard verzwolgen.Vanaf die tijd begon men door
zowel actieve inpoldering, als natuurlijke aanslibbing
de zee terug te dringen

Woonhuizen bijvoorbeeld aan de Emmastraat, de Stationsweg, de
Garstestraat en de Stationsstraat.
Er staan verschillende rentenierswoningen en villa’s in Winschoten.
Er is een verschil in de bouw van rentenierswoningen van landbouwers en
overige villawoningen.
Veel woningen van landbouwers doen erg denken aan het voorhuis van
een boerderij.
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• Nr. 1
Al lijkt het allemaal vlak, in Winschoten zijn wel
degelijk hoogteverschillen te vinden. De Garst ligt
bijvoorbeeld een stuk hoger. Dit is goed te merken en
te zien. Er wordt weleens opgemerkt dat het hoogste
punt van de Garst gelijk ligt met de dakgoten van de
kerk op het Marktplein.

Industrieel erfgoed bijvoorbeeld:
Havenkade:Wijnfabriek Pfaff (1916) en de Tramwerkplaats van de
Stoomtramweg Maatschappij Oostelijk Groningen (O.G. - Ol Grait)

• Nr 8
Molen Edens is de oudste molen die in de provincie
Groningen nog te zien is en nu ook de hoogste.

Korenmolens:
Nassaustraat 63 + 65: Molen Dijkstra + woning (1862)
Grintweg 63: Molen Berg (1854)
Nassaustraat 14: Molen Edens/de Volharding (1763) + woning (1774)

• Nr. 2
Ooit kon je dwars door Winschoten varen via De Rensel en het Winschoterdiep. In het centrum is nog een
klein stukje over van het riviertje de Rensel aan de
Renselkade en het Burgemeester Schönfeldplein.

•
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• Kerken
• Nr 4
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Marktplein 1: Hier staat de oudste kerk van Winschoten;
de Nederlands Hervormde kerk gebouwd omstreeks 1270.
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Vesting
Winschoten ligt op een hooggelegen keileemrug. In
de 80-jarige oorlog was dit een strategische plek.
In 1593 werd er daarom een vestingwal aangelegd
met 9 bastions en 3 poorten rondom het dorp
Winschoten. Helaas is er van deze wallen niets meer
overgebleven. In de straten zie je hier en daar een
soort enorme punaises die de voormalige vestingcontouren markeren. Hier lagen de vestingwallen.
Rondom Winschoten lagen nog twee schansen, één bij
Winschoterzijl en één bij Winschoter Hoogebrug (de
Bruggeschans). Deze schans is in 2012 gereconstrueerd.
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• Nr. 5
Torenstraat 10: Klokkentoren van de Hervormde Kerk. De
onderkant had oorspronkelijk een piramidevormig tentdak.
De achtkantige betonnen opbouw is in 1931 aan gebracht.
Op de foto zie je de oude toren.
Er wordt gedacht dat de toren van ongeveer 1350 is, exact
weet men dit echter niet. Ook gaan verhalen dat de kerk en
de toren vroeger één geheel waren of dat er een onderaardse gang tussen de kerk en de toren lag. Er zijn echter nooit
bewijzen gevonden.
Bij de naam Marktplein denk je misschien aan een plein
waar al eeuwenlang allerlei zaken kunnen worden gekocht
en verkocht. In heel veel plaatsen is dat ook zo. Het
Marktplein in Winschoten bestaat echter ‘pas’ sinds 1850.
Daarvoor was dit gebied een kerkhof dat hoorde bij de kerk.
• Nr. 6
Vissersdijk 70, Evangelisch Lutherse kerk. Op de voorgevel
staat een jaartal in Romeinse cijfers. Als je dit hebt ‘uitgerekend’ weet je van welk jaar dit kerkgebouw is.

1
Torenstraat 10

•

Waterbeheer
• Nr. 7 Oostereinde 4: Stoomgemaal (1878)
Ooit stonden hier twee molens, deze werden echter
verwoest door storm en onweer. Er is toen besloten
een stoomgemaal te bouwen op deze plek. Zo
konden de landerijen ook worden drooggemalen als
er geen wind was.

