AANVULLING GEMEENTEBESCHRIJVING MIDWOLDA

Inleiding
In de jaren 1988-1991 heeft in de gehele provincie Groningen het Monumenten Inventarisatieproject (MIP) plaatsgevonden. Het MIP is een landelijk project van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg met als doel waardevolle bouwkunst en stedebouw uit de periode
1850-1940 te inventariseren. Het MIP heeft zijn vervolg gekregen in het Monumenten
Selectie Project (MSP). In het MSP zullen uit de inventarisatie van het MIP nieuwe van
rijkswege beschermde monumenten en gezichten worden geselecteerd. In de provincie
wordt het MSP, dat in augustus 1994 van start is gegaan, uitgevoerd door Welstandszorg
Groningen.
Voor Oost-Groningen is de inventarisatie van waardevolle cultuurhistorische objecten in
het kader van de Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën
grotendeels overgenomen. Omdat de Herinrichting-inventarisatie andere criteria hanteerde
dan het MIP, bleek een herinventarisatie, een Her-MIP, nodig ten einde een goede selectie
van nieuwe rijksmonumenten en beschermde gezichten te kunnen uitvoeren. Deze
herinventarisatie, die in de jaren 1993-1994 is uitgevoerd, heeft geresulteerd in groot
aantal nieuw geïnventariseerde objecten en de aanduiding van nieuwe gebieden met
bijzondere waarde.
Voor de nieuwe gemeente Scheemda (d.w.z. de voormalige gemeenten Midwolda,
Nieuwolda en Scheemda) betekent dit dat er tijdens het Her-MIP zo'n 45 % meer objecten
(totaal circa 440) zijn geïnventariseerd en er twee gebieden met bijzondere waarden zijn
aangewezen, namelijk het reeds aangeduide gebied De Kamp-Oosterwolderhamrik in
Nieuwolda en de Huningaweg in Oostwold. Teneinde de gemeentebeschrijvingen die
tijdens het MIP zijn geproduceerd volledig te laten zijn, is deze aanvulling op de gemeentebeschrijving van de voormalige gemeente Midwolda verschenen, waarin het nieuw
aangeduide gebied met bijzondere waarde, de Huningaweg in Oostwold, wordt beschreven.

Aanvulling gemeentebeschrijving Midwolda:

6.3

Gebieden met bijzondere (stedebouwkundige) waarde

Op basis van de lokale inventarisatie (zie 6.2) en het stedebouwkundig veldonderzoek (zie
6.1) kan worden besloten een bepaald gebied als 'bijzonder' aan te duiden. Een dergelijke
waardering heeft als doel enig onderscheid aan te brengen in de aard en kwaliteit van de
grote hoeveelheid bebouwd oppervlak in de periode 1850-1940. Om zo'n gebied aan te
kunnen duiden zijn de volgende criteria ontwikkeld:
1.
2.
3.
4.
5.

intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
bijzondere historische betekenis
stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
gaafheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde kwaliteiten
zeldzaamheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde kwaliteiten)

In de gemeente Midwolda is één gebied met bijzondere waarden aangeduid: de Huningaweg te Oostwold.

Gebied: Huningaweg
Het bijzonder gebied 'Huningaweg' omvat het gebied tussen de Huningaweg en het
gedempte Koediep dat in het oosten begrensd wordt door het beschermd dorpsgezicht
Oostwold en in het westen door de bebouwde kom van Midwolda. De Huningaweg volgt
een pleistocene dekzandrug die onderdeel uitmaakt van het zogenaamde Schiereiland van
Winschoten. Sinds de late Middeleeuwen is deze zandrug bewoond, nadat de verschillende
nederzettingen vanwege aanhoudende overstromingen van de Dollard zich meer landinwaarts hadden verplaatst. Oostwold ligt op de oostelijke punt van een zandrug, waarop
ook Midwolda gelegen is. De Huningaweg ligt eigenlijk tussen beide nederzettingen in en
ligt in het verlengde van de Hoofdweg van Midwolda.
Sinds de 16de eeuw diende de bovengenoemde zandrug als ontginningsas in zowel
zuidelijke als noordelijke richting. In het zuiden lag overwegend veen met wat zand, in het
noorden vruchtbare klei. De eerste bebouwing langs de Huningaweg bestond uit boerderijen die allemaal aan de noordzijde van de weg lagen. In 1635 werd ten noorden van de
Hoofdweg van Midwolda en de Huningaweg het Koediep gegraven die via het Opdiep voor
een verbinding zorgde met het Winschoterdiep en het Termunterzijldiep.
Rond 1850 lag ongeveer de helft van de boerderijen aan de Huningaweg. De andere helft
lag verder achteruit, dicht bij het Koediep. In de tweede helft van de 19de eeuw zijn de
meeste van deze boerderijen echter verplaatst naar de Huningaweg. Slechts enkele
boerderijen liggen nu nog achteruit. De boerderijen die na ongeveer 1880 zijn gebouwd zijn
meestal van de Oldambtster variant op het dwarshuistype. Een aantal boerderijen kreeg
aan het einde van de vorige eeuw en begin van deze eeuw een zogenaamde slingertuin,
een siertuin in landschapsstijl. Bij sommige boerderijen is de slingertuin nog aanwezig, bij
andere zijn alleen rudimenten te zien. Aan de zuidzijde van de Huningaweg, die overigens
buiten het bijzonder gebied valt, zijn in de loop van deze eeuw vrijstaande woningen
gebouwd.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de ruimtelijke structuur van het bijzonder gebied enkele
wijzigingen ondergaan. Het Koediep is namelijk gedempt en ten tijde van de ruilverkaveling
is de Oudlandseweg aangelegd die achter de boerderijenstrook langs de Huningaweg loopt.

Opvallend is dat het bebouwingsbeeld van het bijzonder gebied zich in deze eeuw niet veel
gewijzigd heeft, hoewel enkele boerderijen verbouwd of vernieuwd zijn. Ondanks het feit
dat de ruimtelijke structuur van het bijzonder gebied 'Huningaweg' van voor 1850 dateert,
is het vooral vanwege zijn ruimtelijk-historische betekenis aangeduid als bijzonder gebied.
In het Oldambt zijn niet veel van dergelijke ontginningsassen te vinden, waar het bebouwingsbeeld uit de periode 1 850-1940 zo goed bewaard is gebleven en waar de bebouwing
een dergelijke architectuurhistorische kwaliteit bezit.

Criteria voor aanduiding van gebied met bijzondere waarde

Criteria
I.

Intrinsieke stedebouw kundige
kwaliteit, zoals:

1.
2.

kwaliteit van het ruimtelijk concept;
betekenis vanwege verkaveling/
inrichting/voorzieningen;
betekenis vanwege architectonische/
architectuur-historische kwaliteiten;
betekenis vanwege specifieke vorm voor
specifiek functionele ontwikkeling.

3.
4.
II.

Bijzondere historische betekenis,
zoals:

1.

structuur, bestemming of verschijningsvorm verbonden met en duidelijk
uitdrukking gevend aan een specifieke
politieke, culturele, geestelijke,
sociale, economische of algemeen
historische ontwikkeling;
betekenis voor de geschiedenis van de
ruimtelijke ordening en voor de
ontwikkeling van het stedebouwkundig
denken;
betekenis vanwege de innovatieve waarde
of pioniersfunctie (type, motief, datering).

2.

3.
III.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere
omgeving, zoals:

1.

betekenis als onderdeel van een groter
geheel;
betekenis vanwege ruimtelijke relaties met
de omgeving;
betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als ruimtelijke of functionele
dominant in een groter geheel of als
representant van een groter geheel.

2.
3.

+
+

+

+
+/-

IV.

Gaafheid (van de onder I t/m III
genoemde kwaliteiten)

+

V.

Zeldzaamheid (van de onder I t/m III
genoemde kwaliteiten)

+*

* op regionale schaal
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INLEIDING
De gemeentebeschrijving van Midwolda is ontstaan in het
kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP).
Dit project is geïnitieerd door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en uitgevoerd door de provincies. Het
heeft als doel een globaal overzicht te geven van de
stedebouw en bouwkunst uit de periode 1850-1940. De
inventarisatie is per provincie, gebiedsgewijs
aangepakt. Voor de provincie Groningen waren dat de
volgende gebieden: het Hogeland (inclusief de gemeente
Slochteren), het Westerkwartier, het Oldambt, de
Veenkoloniën en het Gorecht.
Om greep te krijgen op het inventarisatiegebied is de
volgende methodiek ontwikkeld:
1 er is een regiobeschrijving gemaakt van elk van de
hierboven genoemde gebieden, die een algemeen kader
biedt voor de uitgevoerde inventarisaties;
2 in samenhang daarmee is per gemeente een
gemeentebeschrijving opgesteld, die nader ingaat op de
ontwikkelingen in die gemeente;
3 verder zijn door middel van veldwerk structuren en
objecten uit de betreffende periode geïnventariseerd. De
inventarisatie heeft tevens als toetsing gediend van de
regio- en gemeentebeschrijving.
In de gemeentebeschrijving van Midwolda wordt in het
kort een beeld geschetst van de
ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente tot 1940. De
volgende aspecten komen hierbij aan de orde:
1
2
3
4
5

begrenzing en ligging van het gebied
ontstaansgeschiedenis
grondgebruik
infrastructuur
nederzettingsstructuur.

Na deze ontwikkelingsschets van de gemeente wordt
tenslotte in hoofdstuk 6 doel en methodiek van het
stedebouwkundig veldonderzoek en de inventarisatie van
de bouwkunst weergegeven.
Door de hele tekst staan steeds tussen haakjes
inventarisatienummers vermeld. Hiermee wordt verwezen
naar het vijf delen tellende rapport "Registratie
cultuurhistorische waardevolle objecten", waarin de
resultaten zijn neergelegd van een tussen 1981 en 1990
uitgevoerde inventarisatie van de bouwkunst in het
herinrichtingsgebied Oost-Groningen.
Bij de totstandkoming van deze gemeentebeschrijving en
de inventarisatie hebben wij van de kant van de gemeente
alle mogelijke medewerking ontvangen. Wij willen haar
hiervoor hartelijk bedanken.
P. Harkema
M.H. Panman
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GEMEENTEBESCHRIJVING MIDWOLDA
1

Ligging

De gemeente Midwolda is gelegen in het oosten van de
provincie Groningen. De grenzen van deze gemeente worden
gevormd door de volgende gemeenten: in het noorden
Nieuwolda, in het oosten Finsterwolde, in het zuiden
Winschoten en in het westen Scheemda.
Tot deze gemeente behoren de dorpen Midwolda en Oostwold
en de gehuchten Ekamp (gedeeltelijk), Meerland
(gedeeltelijk), Niesoord, Oostwolderpolder en
Scheemdermeer (gedeeltelijk).
Het grondgebied van de gemeente Midwolda beslaat 4100
ha.
Op 1 januari 1990 is de gemeente Midwolda samengevoegd
met de gemeenten Nieuwolda en Scheemda onder de naam
Scheemda.

2
2.1

Ontstaansgeschiedenis
Geologische geschiedenis

Het reliëf in het gebied waar de gemeente Midwolda ligt,
is vrijwel uitsluitend bepaald door afzettingen uit het
Pleistoceen en het Holoceen. Het noordelijk deel van
Nederland werd in de Saale-ijstijd (120.000 jaar voor
Chr.) door landijs bedekt. De laatste fase van deze
ijstijd kende een periode van stilstand waarbij onder
invloed van het ijsfront de ondergrond omhoog werd
geperst tot lage heuvels. Dergelijke heuvels vindt men
in de omgeving van Winschoten, het zogenaamde
Schiereiland van Winschoten. De heuvels zijn na stuwing
geheel of gedeeltelijk door landijs bedekt geraakt,
waardoor de vorm enigszins gestroomlijnd en afgeplat is.
Bij het afsmelten van het ijs werd door het smeltwater
een breed en diep dal in de ondergrond uitgeschuurd: het
oerstroomdal van de Hunze.
In de volgende ijstijd, het Weichselien (70.000-11.000
voor Chr.), bereikte het landijs Nederland niet. Wel
heerste er een koud klimaat waarbij de bovengrond over
de bevroren ondergrond ging glijden. Zo ontstond een
vervlakking van het in de Saaietijd ontstane reliëf.
In de zeer koude en droge periode van het Weichselien
kwamen dikke pakketten dekzand tot afzetting. In het
Dollardgebied komt dit dekzand aan de oppervlakte op en
rondom de reeds eerder genoemde glaciale heuvels en in
de omgeving van Bellingwedde. De oorspronkelijke
dekzandmorfologie is met name door menselijk ingrijpen
nogal gewijzigd.
In het Holoceen, 10.000 jaar voor Chr., werd het klimaat
warmer en vochtiger waardoor er zeespiegelrijzing
optrad. Hiermee ging een stijging van de
grondwaterstanden gepaard, waardoor veen kon ontstaan.
Dit gebeurde aan de randen van het Dollardklei-gebied.
Later breidde de veengroei zich uit over de lager
gelegen delen van het pleistocene landschap.
Zo raakte het Dollardgebied langzamerhand bedekt door
een plaatselijk enkele meters dik veenpakket waar alleen
de hoogste terreingedeelten nog boven uitstaken. In het
veengebied ontwikkelde zich een afwateringsstelsel van
tal van kleine veenriviertjes die van zuid naar noord
stroomden.
In de 15e en het begin van de 16e eeuw werd het
Dollardgebied grotendeels door de zee overstroomd. De
invloed van de zee reikte tot diep in het land. De
Dollardboezems zijn langzamerhand weer dichtgeslibd en
ingedijkt. Na inpoldering kwamen er nog enkele
dijkdoorbraken en zee-overslagen voor.
Geomorfologisch gezien bestaat de gemeente uit drie
onderdelen: in het zuiden de rand van het Schiereiland
van Winschoten, iets ten noorden hiervan een gebiedje

hoogveen en ten noorden daarvan de Dollardpolders.
De bodem van de gemeente Midwolda bestaat dus naast een
klein stukje veen, uit zand en uit kalkarme en kalkrijke
zware kleigronden.
De hoogteligging in de gemeente Midwolda varieert van
-2.7m NAP ten zuidoosten van Midwolda tot +3.3m NAP ten
zuidwesten van Midwolda.
De afwatering van het gebied vond eeuwenlang plaats via
een stelsel van kleine veenriviertjes die van zuid naar
noord stroomden. De waterhuishouding verslechterde toen
de Dollardboezems langzamerhand ingedijkt werden. In de
zeventiende eeuw werd daarom het (in 1956 gedempte)
Koediep gegraven. In 1875 werd het Nieuwe Kanaal
gegraven dat bij Nieuwolda uitmondt in het Termunter
Zijldiep.
De verbetering van de waterhuishouding ging ook gepaard
met de bouw van kunstwerken zoals watermolens,
stoomgemalen en later ook electrische gemalen. Ook
verschenen er steeds meer sluizen en bruggen in het
landschap.
2.2

Bewoningsgeschiedenis

Zoals uit de vorige paragraaf bleek, is het grondgebied
van de gemeente Midwolda gevormd door zandruggen en
Dollardoverstromingen. Grote delen van dit gebied hebben
aan het begin van de jaartelling onder een dik
veenpakket gelegen.
De dorpen in deze gemeente liggen aan de rand van de
voormalige Dollardboezem op een zandrug die de basis
vormde voor een opstrekkende verkaveling. Mogelijk
begonnen de eerste ontginningen al voor het jaar 1000.
De meeste dorpen in dit Dollardgebied dateren echter uit
de late Middeleeuwen toen men de afwatering van het veen
beter onder controle kreeg. Bij de ontginning werd
strokenverkaveling met bewoning voor op de kavel
toegepast. Als ontginningsas werden veelal de hoger
gelegen zandruggen gekozen.
Door de aanleg van een ontwateringsstelsel werd het veen
blootgesteld aan zuurstof waardoor het geleidelijk
verdween (=oxidatie). In een aantal gevallen werd daarom
het dorp verplaatst naar nieuw akkerland, dieper het
veen in. Mogelijk heeft een dergelijk proces zich bij
Oostwold afgespeeld.
In de late Middeleeuwen kwam het gebied onder toenemende
bedreiging van de zich sterk uitbreidende Dollard.
Vrijwel het gehele Klei-Oldambt (toen eigenlijk veenOldambt) werd weggespoeld.
Begin 16e eeuw begon men door middel van bedijkingen en
inpolderingen het oude land te beschermen en nieuw land
aan te winnen. Deze ontwikkeling heeft zich voortgezet
tot 1924 (Carel Coenraadpolder).
In 1519 was men begonnen het oude land van Scheemda en

Midwolda te omdijken. Ook belangrijk voor dit gebied was
het graven van het Koediep in 1635 van Oostwold langs
Scheemda tot in het Winschoterdiep. Dit water diende
voornamelijk voor het vervoer van graan uit de nieuwe
polders. Het Koediep is in de jaren vijftig van de 20ste
eeuw weer gedempt.

3

Agrarisch grondgebruik

De gemeente Midwolda is een typische Oldambtgemeente.
Het is een akkerbouwgemeente bij uitstek (zie tabel en
grafiek).
Agrarisch grondgebruik
jaar

% bouwland

1815
1833
1862
1885
1930

46,8
72,9
93,1
84,9
88,3

% grasland
53,2
25,2
6,9
12,2
9,8

% tuintot. opp.
bouw
cultuurgrond (ha)
1.8
2.9
1,9

3269,64
3545,19
3460,60
3549,45
3650,04

100
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tuinbouu
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bron: E.U. Hertslee (1985)

Het Oldambt, waartoe de gemeente Midwolda wordt
gerekend, is hèt akkerbouwgebied van de provincie
Groningen. Het overgrote deel van de kleigronden langs
de Dollard was in de 18e eeuw al in gebruik als
grasland.
Voor het begin van de 19e eeuw zette een verschuiving in
van gemengd bedrijf naar akkerbouw. De richting van de
verschuiving was van noord naar zuid: de gemeenten aan
de Dollardkust zetten de verschuiving eerder in en deze
ontwikkeling werd daarna overgenomen door de zuidelijker
gelegen gemeenten. Redenen voor deze omslag zijn
waarschijnlijk de veepest en het feit dat een bouwboer
meer aanzien genoot dan een veeboer.
Ook in de gemeente Midwolda heeft de verschuiving in de
richting van de akkerbouw al voor 1800 ingezet. Uit de
grafiek blijkt dat het percentage bouwland in 1815 al
vrij aanzienlijk was.
Opmerkelijk is dat in de periode 1862-1885 het
percentage grasland weer steeg. De oorzaak kan gezocht
worden in de gunstige ontwikkeling in de prijzen van de
veehouderijprodukten in de tweede helft van de 19e eeuw.

De oppervlakte grasland werd hierdoor vergroot. Na 1885
daalde het percentage grasland. Deze nieuwe ontwikkeling
in de richting van de akkerbouw vond waarschijnlijk zijn
oorsprong in het in gebruik nemen van de kunstmest. De
vruchtbaarheidsproblemen die misschien een tijd lang de
overgang naar de akkerbouw hadden doen stagneren,
schenen nu voorgoed te zijn opgelost.
De oorspronkelijke verkavelingssituatie in de gemeente
Midwolda is grotendeels veranderd. De primaire
ontginningsas is de weg door Midwolda en Oostwold.
Vanuit deze weg werden de gronden in een opstrekkende
verkaveling ontgonnen. Ten noorden van de ontginningsas
heerste een opstrekkende verkaveling (stroken) op klei
en klei op veen.
Als gevolg van de ruilverkaveling is in de jaren veertig
het oorspronkelijke opstrekkende patroon veel
grootschaliger geworden. Nu overheerst hier een
regelmatige blokverkaveling.
Ten zuiden van de ontginningsas heerste een opstrekkende
verkaveling op zand. Deze is nu nog enigszins te
herkennen.
In het zuidelijkste gedeelte van de gemeente Midwolda
heeft nog een stukje veen gelegen waar een veenkoloniale
verkaveling is geweest. De (nu nog bestaande) Hoofdwijk
was de basis waarlangs dit gebiedje werd ontgonnen. Van
deze veenkoloniale verkaveling is nu niets meer te
herkennen.

Infrastructuur
4.1

Landwegen

De wegenstructuur in de gemeente Midwolda wordt bepaald
door de ligging van de pleistocene zandrug van Midwolda
naar Oostwold.
Deze zandrug vormt de ontginningsbasis waarop de
ontginning van de gronden is gericht. Naar het noorden
en het zuiden toe werden de gronden opstrekkend
verkaveld. In 1850 is deze ontginningsas van Midwolda en
Oostwold al verhard.
Voordat men overging tot verharding van het
wegenstelsel, waren de inwoners van de gemeente Midwolda
vooral aangewezen op het water. De wegen waren niet meer
dan kleilanen die met stro waren verstevigd.
Tussen 1850 en 1900 werden enkele dwarswegen aangelegd
die de aangenzende gronden ontsluiten.
Tussen 1900 en 1940 veranderde er niet veel aan het
verharde wegenpatroon. Alleen is er in het zuiden bij
Ekamp nog een verharde weg aangelegd.
4.2

Waterwegen

De waterwegen in de gemeente Midwolda zijn gegraven
wateren.
De enige twee waterwegen in deze gemeente zijn:
- het Koediep (gegraven 1635, gedempt 1956)
- het Nieuwe Kanaal (ca. 1875 gegraven).
Deze waterwegen zijn gegraven ter verbetering van de
afwatering van de landbouwgronden.
4.3

Tramwegen

Met de komst van de verharde wegen deed ook het eerste
openbaar vervoer z'n intrede. In de gemeente Midwolda
heeft geen trein gelopen maar wel een stoomtram.
Wat betreft de plannen voor de aanleg van de
stoomtramlijnen moet men teruggaan naar 1906. In dat
jaar werd er een commissie in het leven geroepen die
moest trachten het verkeerswezen in Oost-Groningen te
verbeteren. De stoomtramwegmaatschappij "Oostelijk
Groningen" werd als naamloze vennootschap opgericht op
14 juni 1912. Zij nam o.a. lijnen van de paardetram
(E.G.T.M.) over en pastte soms de spoorbreedte aan voor
de stoomtram.
De aanvang van de exploitatie van de stoomtram viel in
een moeilijke tijd. De Eerste Wereldoorlog bracht een
grote schaarste aan materialen met zich mee.
Op 9 juli 1919 werd het baanvak Winschoten-Delfzijl voor
de stoomtram geopend. Het was een 31 kilometer lange

lijn die door de bovengenoemde stoomtramwegmaatschappij
werd geëxploiteerd. Deze maatschappij onderhield tevens
de lijnen Winschoten-Ter Apel en WinschotenBellingwedde.
In de jaren '30 werden veel trams vervangen door
autobussen die ook verhuurd werden voor het vervoer van
gezelschappen. Tijdens de oorlog moest bij gebrek aan
vloeibare brandstoffen de tramdienst weer worden hervat.
De lijn Winschoten-Delfzijl werd op 1 augustus 1940
opnieuw geopend.
Het aantal vervoerde reizigers in de jaren van de Tweede
Wereldoorlog is gestegen tot ver boven hetgeen verwacht
werd. Spoedig moesten de voertuigen dan ook worden
vergroot.
Tot 23 januari 1945 hebben, vaak onder moeilijke
omstandigheden, trams gereden. Op 31 mei 1948 werd het
personenvervoer per tram beëindigd en de exploitatie
daarvan voortgezet door de GADO (Groninger Autobusdienst
Onderneming). Van de tramwegstructuur is weining
overgebleven.
4.4

Overig vervoer

De autobus die in het interbellum van belang werd, had
dezelfde voordelen als de paardetram, zoals het kunnen
vervoeren van veel mensen, het kunnen stoppen bij veel
haltes etc.
Zoals uit de vorige paragraaf bleek is in de dertiger
j aren de stoomtram vervangen door de autobus.
Het goederenvervoer in deze gemeente ging niet alleen
over het water maar ook boderijders zorgden ervoor. Men
kon bij hen bestellingen doen die dan uit de stad
Groningen werden gehaald en aan huis werden afgeleverd.
Ook in de plaatsen Midwolda en Oostwold waren
boderijders actief.
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Nederzettingsstructuur

5.1

Algemeen

In de gemeente Midwolda liggen de dorpen Midwolda en
Oostwold en de gehuchten Ekamp, Meerland, Niesoord,
Oostwolderpolder en Scheemdermeer.
In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de
inwoners- en woningaantallen. De tweede paragraaf geeft
voor de gemeente een beeld van de ruimtelijke
ontwikkelingen in de periode 1850-1940. In de derde
paragraaf komt de verspreide bebouwing aan de orde.
inwonersaantallen
jaar

1859

1869

1879

1899

1930

1947

1987

aantal

3292

3705

3949

4614

4445

4742

4045

woningaantallen
jaar
aantal

1859

1899

1930

1947

1987

504

1024

1163

1226

1562

Tot 1899 laat het inwonertal van Midwolda een stijgend
verloop zien, daarna een wisselend. In de periode 18991930 daalt de bevolking met gemiddeld 56 mensen per 10
jaar.
Na 1930 neemt de bevolking eerst toe met circa 175
mensen per 10 jaar. Daarna (periode 1947-1987) neemt ze
af met circa 175 mensen per periode van 10 jaar.
Oorzaken hiervan kunnen zijn het vertrekoverschot (er
zijn meer mensen uit de gemeente vertrokken dan zich er
hebben gevestigd) en de dalende werkgelegenheid in de
landbouw.

De woningvoorraad neemt toe maar niet in elke periode
evenveel. De grootste toename vindt plaats in de periode
1859-1899, nl. een toename van 520 woningen.
De woningbezetting daalt van 6.5 mensen per woning in
1859 tot 2.6 in 1987. De enige stijging van de
woningbezetting van 3.8 naar 3.9 mensen per woning is te
zien in de periode 1930-1947. Er zijn dus over de gehele
periode relatief meer woningen gebouwd dan de bevolking
is toegenomen.
5.2. Nederzettingsstructuur per dorp
In de gemeente Midwolda liggen twee grotere kernen,
Midwolda en Oostwold. Ten zuiden hiervan liggen een
aantal kleinere nederzettingen die in 5.3 aan de orde
zullen komen.
MIDWOLDA
Midwolda is een wegdorp dat in het oosten van de
gelijknamige gemeente gelegen is. Het strekt zich uit
langs een doorgaande weg, de Hoofdweg, die een
pleistocene zandrug volgt. Deze dekzandrug is onderdeel
van het zogenoemde Schiereiland van Winschoten. Midwolda
ligt op de overgang van een hoogveengebied in het zuiden
en het kleigebied van de voormalige westelijke
Dollardboezem in het noorden.
Het oorspronkelijke dorp is in de lle eeuw ontstaan en
was ten noorden van het huidige Midwolda gesitueerd. Ter
plaatse van de boerderij "01-Kerke" heeft de vroegere
kerk gestaan. Vanwege de aanhoudende Dollardoverstromingen worden in de loop van de 17e eeuw kerk en
dorp naar het zuiden verplaatst. In 1708 is de huidige
kerk gebouwd.
Van oudsher heeft Midwolda een agrarisch karakter. In de
twee vorige eeuwen ontwikkelde de landbouw zich zo sterk
dat langs met name de noordzijde van de Hoofdweg grote,
imposante Oldambster boerderijen zijn verrezen.
Tegelijkertijd ontstaan aan de zuidzijde, op de minder
vruchtbare zand- en veengronden, dwars op de Hoofdweg en
parallel aan de opstrekkende kavels lanen waaraan kleine
arbeiderswoningen liggen.
De Hoofdweg zelf heeft een tamelijk rechtlijnig beloop.
Tussen het Nieuwe Kanaal en de afsplitsing van de
Kerkelaan liggen achter elkaar twee bochten, eerst naar
het noorden en vervolgens naar het oosten. Ten noorden
van de Hoofdweg ligt het Koediep.
Rond 1850 is de bebouwing van Midwolda aan weerszijden
van de Hoofdweg gesitueerd. Direkt op de weg staan
kleinschalige panden zoals enkele herenhuizen,
woonhuizen van het symmetrische- en krimpjestype,
winkels en een paar agrarische nevenbedrijven. De panden
10

staan meestal haaks ten opzichte van de weg
georiënteerd.
Achteruit liggen ten noorden van de Hoofdweg (op kavels
die tot ver in de Dollardpolders doorlopen) grote
Oldambster boerderijen die eveneens evenwijdig aan de
kavelrichting gelegen zijn.
Andere grootschalige elementen in het hoofdlint zijn de
N.H. kerk (invent.nr. 346) en ten oosten hiervan het
landgoed de Ennemaborgh (invent.nr. 338). Rond 1740 is
het huidige gebouw tot stand gekomen en zijn de
binnengrachten gedempt. Het landgoed omvat verder een
wandeltuin en het Midwolderbos.
Andere bijzondere panden aan de Hoofdweg zijn de
Gereformeerde kerk (1836;1962, vervangen) en de
klokkengieterij van Van Bergen (1970 gesloten;
tegenwoordig in gebruik als als museum).
1850-1900
In de tweede helft van de vorige eeuw groeit Midwolda
geleidelijk. Centrum van Midwolda is het gedeelte van
het hoofdlint dat gelegen is tussen de Ennemaborgh en de
Niesoordlaan. Naar het westen en oosten wordt het
bebouwingslint geleidelijk dunner. De kleinschalige
bebouwing neemt hier af en de grootschalige toe.
Uitbreiding vindt plaats door opvulling van de open
plekken aan de Hoofdweg. Hier worden een paar villa's,
woonhuizen, winkels en enkele bedrijven neergezet.
Tevens verdwijnt aan de zuidzijde, in de omgeving van de
N.H. kerk, een aantal boerderijen.
Midwolda kent in deze periode twee scholen die beide aan
de zuidzijde van de Hoofdweg zijn gelegen : één tussen
de Ennemaborgh en de Homerilaan (verdwenen) en één bij
de kruising met de Groeveweg (verbouwd, nu gebouw van de
schietvereniging).
Naast verdichting van het hoofdlint vindt er uitbreiding
plaats door bebouwing achter de Hoofdweg. Aan de
noordzijde ontstaan een paar korte lanen zoals de
Molenlaan waaraan dan een korenmolen staat (verdwenen).
Aan de zuidkant, de veenzijde, lopen haaks op de
Hoofdweg langere lanen zoals de Diurckenlaan, de
Homerilaan en de Schortinghuislaan. Langs deze lanen
liggen haaks of evenwijdig kleine arbeiderswoningen van
het krimpjestype.
Vanaf 1870 worden bij sommige boerderijen (invent.nr.
332, 333, 337, 339 en 344) siertuinen aangelegd. Eerst
in de stijl van de Engelse landschapstuin, later krijgen
de tuinen vrijere plattegronden en vormen.
1900-1940
De bebouwing van Midwolda levert in deze periode een
zeer gevarieerd beeld op. Ten eerste neemt de
bebouwingsdichtheid richting het centrum van het dorp
toe. Het hoofdlint vormt hier een hechte bebouwing met
weinig open plekken.
Aan de uiteinden, als de bebouwing afneemt, komen open
11
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ruimten voor, waar een direkt kontakt met het
achterliggende landschap is. Dit is het geval in het
westen na de Ennemaborgh en in het oosten in het gebied
tussen Midwolda en Oostwold.
Daarnaast bestaat er een grote differentiatie in de
schaal van de bebouwing. Grote Oldambster boerderijen
worden afgewisseld door meer kleinschalige
bebouwingselementen zoals herenhuizen en groepjes
burgerwoningen.
Kern van Midwolda blijft het gebied tussen de
Ennemaborgh en de Niesoordlaan. In 1927 wordt hier aan
de noordzijde van de Hoofdweg het gemeentehuis gebouwd
(archt. H.B. Meijer, invent.nr. 347).
Na de eeuwwisseling vindt de grootste uitbreiding van
Midwolda aan de zuidzijde plaats. Langs de reeds
genoemde lanen worden meer arbeiderswoningen neergezet,
terwijl ook andere en nieuwe lanen met deze woningen
worden bebouwd zoals de Hoethslaan, de Niesoordlaan, de
Phebenslaan en de Menistenlaan. Het gebied ten oosten
van de Hoethslaan raakt dicht bebouwd.
Tussen de splitsing van de Hoofdweg met de Kerkelaan en
de Ennemaborgh onstaat aan weerszijden van de Hoofdweg
een kleine concentratie van bebouwing, bestaande uit wat
burgerwoningen en een smederij.
Na 1940 is veel van de oorspronkelijke bebouwing
verbouwd of vervangen. Het afwisselende bebouwingsbeeld
is grotendeels behouden gebleven.
De boerderij naast de N.H. kerk is in de jaren '70
vervangen door een multifunctioneel dorpshuis. Daarnaast
is in het gebied tussen Hoethslaan en Niesoordlaan een
woonwijk aangelegd waardoor de Schortinghuislaan
gedeeltelijk verdwenen is.
OOSTWOLD
Oostwold is gelegen tussen Midwolda en Finsterwolde. De
nederzetting is ontstaan op de oostelijke punt van de
dekzandrug waarop Midwolda eveneens ligt. Ook Oostwold
is gesitueerd op de overgang van een ontgonnen
veengebied in het zuiden naar het kleigebied van de
voormalige westelijke Dollardboezem in het noorden. Het
dorp bevindt zich aan het einde van de verlengde
hoofdweg van Midwolda en aan het oostelijke uiteinde van
de Goldhoorn die vanuit Finsterwolde komt.
Reeds in de Middeleeuwen komt Oostwold op kaarten voor.
Het huidige dorp is gevormd toen in de periode van
inpolderingen een toenemende vraag naar arbeidskrachten
in de landbouw nieuwe woongemeenschappen heeft doen
ontstaan. Meestal zijn deze gehuchten klein gebleven,
maar Oostwold is tot een dorp uitgegroeid.
De nederzetting kan gekarakteriseerd worden als een
12

wegdorp met kleinschalige bebouwingselementen. Het is
van oorsprong een nederzetting van agrarische arbeiders.
Anders dan bij andere wegdorpen, waar de bebouwing vaak
langs de hoofdweg en een paar smalle zijwegen is
gesitueerd, is de bebouwing van Oostwold geconcentreerd
rondom een paar kruispunten van wegen en water.
De nederzettingstructuur wordt gevormd door de
samenkomst van de Huningaweg, de Goldhoorn en het in
1635 gegraven Koediep. Een noordzuid-as, de
Noorderstraat-Hoofdstraat-Klinkerstraat, verbindt deze
drie infrastructurele elementen.
Aanvankelijk moet het dorp zich verder naar het noorden
hebben uitgestrekt. De oude kerk, die in 1543 verplaatst
is, heeft toen vermoedelijk ten noordoosten van de
huidige dorpskom gestaan.
Door de aanhoudende Dollard-inbraken in de 15e en 16e
eeuw is Oostwold, evenals Midwolda, naar het zuiden
verschoven.
Rond 1850 concentreert de bebouwing van Oostwold zich
rondom het bovengenoemde kruispunt van wegen en water.
Centrum is de bebouwing aan weerszijden van de
Hoofdstraat die bestaat uit kleinschalige panden zoals
enkele neo-klassicistische herenhuizen, woonhuizen, een
paar winkels en kleine bedrijven.
Langs de oostzijde van de Noorderstraat en aan beide
kanten van de Klinkerstraat ligt eveneens kleinschalige
bebouwing bestaande uit burger- en arbeiderswoningen.
Langs de Huningaweg en de Goldhoorn liggen, meestal
achteruit, Oldambster boerderijen. Die aan de Huningaweg
zijn met de achterkanten aan het Koediep gesitueerd.
De Goldhoorn begint met wat kleinschalige bebouwing. Aan
de noordzijde staat de korenmolen van Kranenborg
(verdwenen).
Bijzonder is het gebied ten westen van de Hoofdstraat en
tussen het Koediep en de Huningaweg: het kerkterrein. De
N.H. pastorie uit 1771 (invent.nr. 360) die in een tuin
met hoge beplanting gelegen is, wordt aan de oost- en
westzijde omgeven door kleine arbeiders- en
burgerwoningen van het symmetrische- en krimpjestype.
Ten noordwesten van de pastorie staat de N.H. kerk uit
1775 (invent.nr. 359) die door middel van de Kerksingel
met de Huningaweg verbonden is, met daarnaast de lagere
school (vernieuwd).
«.
1850-1900
In deze periode vindt de grootste uitbreiding van
Oostwold plaats. Langs de noordzuid-as worden aan
weerszijden burger- en arbeiderswoningen neergezet.
Evenwijdig aan de Klinkerstraat ontstaan aan de westkant
de Juliana- en Bernhardlaan met aan weerszijden
arbeiderswoningen van het krimpjestype. Aan de Goldhoorn
breidt het gebied zich bij de molen iets uit.
13

De Hoofdstraat behoudt haar centrumpositie. Hier staat,
tegenover de splitsing met de Goldhoorn, hotel "de Witte
Zwaan" (afgebroken in de jaren '60). Aan de
Noorderstraat wordt in 1899 een Gereformeerde kerk
geopend (afgebroken), de bijbehorende pastorie staat aan
de Goldhoorn. Aan de noordzijde van het Koediep, waarvan
het uiteinde fungeert als haven, ligt een steenfabriek.
Langs de Huningaweg worden aan de zuidzijde een paar
villa's gebouwd en aan de noordzijde enkele boerderijen
van het Koediep naar de weg verplaatst.
Het kerkterrein breidt zich in deze periode eveneens wat
uit. De Wilhelminalaan is nu aan weerszijden bebouwd. De
Egbertilaan raakt aan de oostzijde ook bezet. Tegenover
de pastorie is een nieuw kerkhof aangelegd.
1900-1940
Na de eeuwwisseling groeit Oostwold weinig. Alleen langs
de Huningaweg worden enkele burgerwoningen gebouwd. Aan
de Goldhoorn verrijst naast de pastorie rond 1930 een
nieuwe Gereformeerde kerk in de stijl van de Amsterdamse
School (invent.nr. 368).
De grootste uitbreiding vindt echter in zuidelijke
richting plaats. De Klinkerstraat is nu aan beide zijden
geheel bebouwd met arbeiderswoningen van het
krimpj estype.
Daarnaast worden aan de zuidzijde van de Ringweg,
richting Kromme Elleboog, en aan weerszijden van de
Nieuwe Weg, richting Winschoten, arbeiderswoningen
neergezet (zie infrastructuurkaarten). Voor 1900 staan
hier reeds enkele woningen van het krimpjestype.
Na 1940 verandert het bebouwingsbeeld van Oostwold in
hoofdlijnen niet rigoreus. Wel wordt veel bebouwing
vernieuwd.
Ten westen van de Hoofdstraat en Klinkerstraat worden
een woonwijk en een sportpark aangelegd. Ten noorden van
het kerkterrein vindt overigens wel enige verandering
plaats.
Het Koediep wordt in 1956 gedempt (nu Havenstraat) en de
steenfabriek verdwijnt. Op deze plek wordt in de jaren
'70 een woonwijk gerealiseerd.
In 1988 is voorgesteld het gebied rond de N.H. kerk en
pastorie aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht. Dit
aangewezen gebied wordt begrensd door de Wilhelminalaan,
de zuidzijde van de Havenstraat, de Van Bolhuislaan, een
deel van de Huningaweg en de N.H. begraafplaats.
De ruimtelijke structuur van het gebied is in de 18e
eeuw ontstaan toen de kerkgemeenschap ten gevolge van de
inpolderingen steeds rijker werd. Het bebouwingsbeeld is
voor een groot deel, met uitzondering van de pastorie en
de kerk, in de 19e eeuw gevormd. Het gebied ligt ingebed
tussen twee doorgaande wegen en een gedempt water.
De ruimtelijke opbouw is tamelijk hiërarchisch: om een
centraal groengebied met twee grootschalige elementen
14
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ligt kleinschalige bebouwing. Tenslotte is de N.H. kerk
uit 1775, een voorbeeld van 18e eeuwse protestantse
centraalbouw, van architectuur-historische betekenis.
5.3

Verspreide bebouwing

De gehuchten in de gemeente Midwolda zijn voornamelijk
in het zuiden gelegen. Ten tijde van de inpolderingen is
de vraag naar arbeidskrachten in de landbouw toegenomen
en zijn op de arme zand- en veengronden nieuwe
woongemeenschappen ontstaan. Van oost naar west zijn dit
Ekamp, Meerland en Niesoord.
Ekamp ligt gedeeltelijk in de gemeente Finsterwolde en
bestaat uit een groep arbeiderswoningen en kleine
boerderijen die gesitueerd zijn langs een knooppunt van
wegen naar Oostwold, Finsterwolde en Winschoten.
Ten noordwesten van Ekamp ligt Meerland. Langs de
oostzijde van de Groeveweg is een serie
arbeiderswoningen van het krimpjestype gelegen.
Niesoord ligt ten westen van en parallel aan Meerland.
Langs de Niesoordlaan staan haaks op de weg en met een
grote onderlinge afstand arbeiderswoningen.
In de zuidwestpunt van het gemeentelijk grondgebied ligt
Scheemdermeer. Dit gehucht is ontstaan op de samenkomst
van het Winschoterdiep, het Nieuwe Kanaal en de
Scheemdermeerkerweg (en nu de Provinciale weg naar
Delfzijl).
Door de bouw van de strocartonfabriek "de Toekomst" in
1900 (archt. P.G. Kremer uit Nieuwolda, invent.nr. 377)
is het gehucht gegroeid. Langs de trekweg naast het
Winschoterdiep, de Scheemdermeerkerweg en de Boslaan
zijn arbeiderswoningen, enkel en dubbel, en een paar
burgerwoningen gebouwd. In 1968 is "de Toekomst"
gesloten. De voormalige fabrieksgebouwen verkeren in een
vervallen staat. De meeste arbeiderswoningen zijn
verbouwd of vervangen.
Ten noorden van Oostwold ligt langs de Polderweg een
serie Oldambster boerderijen. Ze zijn halverwege de
vorige eeuw gebouwd in de in 1769 ingedijkte
Oosterwolderpolder. De boerderijen vormen samen het
gehucht Oostwolderpolder.
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Inventarisatie stedebouw en bouwkunst

De inventarisatie van stedebouw en bouwkunst heeft als
doel inzicht te krijgen in de stedebouwkundige
ontwikkelingen die binnen de gemeente hebben
plaatsgevonden en in wat er aan waardevolle structuren,
complexen en objecten bewaard is gebleven.
De inventarisatie bestaat uit een stedebouwkundig
veldonderzoek en een inventarisatie van de bouwkunst.
6.1

Stedebouwkundig veldonderzoek

Door middel van een stedebouwkundig veldonderzoek worden
de globale bevindingen over de ontwikkelingen binnen de
verschillende kernen in de gemeente geverifieerd.
Wanneer er in een nederzetting in de periode 1850-1940
een noemenswaardige ruimtelijke ontwikkeling heeft
plaatsgevonden wordt deze op basis van een
stedebouwkundige typologie in kaart gebracht. De
stedebouwkundige typologie kent een hoofdindeling naar
oorspronkelijke functie en ruimtelijke opbouw. Ze
onderscheidt de volgende gebieden:
1 stedelijk ingerichte gebieden
1.1 algemeen (functie: gemengd of wonen)
1.2 stedelijke villagebieden
2 niet-stedelijk ingerichte gebieden
2.1 algemeen (functie: gemengd of wonen)
2.2 tuinwijkachtige ontwikkelingen (functie: wonen)
2.3 villagebieden (functie: wonen)
3 gebieden zonder woonfunctie
3.1 industriegebieden (functie:
industrie/bedrijvigheid/handel/verkeer)
3.2 groene gebieden (functie: openluchtrecreatie,
begraafplaatsen etc.)
andere aanduidingen:
-lineaire ontwikkelingen (functie: gemengd of wonen)
-bestaande kern voor 1850
-gereconstrueerd gebied
-hoofdinfrastructuur
In de gemeente Midwolda heeft tussen 1850 en 1940 in
geen van de dorpen een vermeldenswaardige uitbreiding
plaatsgevonden. Er was slechts sprake van verdichting
langs het in 1850 al aanwezige stratenpatroon en/of
uitbreiding langs bestaande (doorgaande) wegen. Om deze
reden is een stedebouwkundige typologie achterwege
gelaten.
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6.2

Inventarisatie van de bouwkunst

De inventarisatie van de bouwkunst heeft als doel de
(meest) kenmerkende objecten en complexen voor de
ruimtelijke, functionele en architectuur-historische
ontwikkelingen in de periode 1850-1940 vast te leggen.
Essentieel voor de inventarisatie is dat ze 'breed'
wordt uitgevoerd. Omdat er in de periode 1850-1940 erg
veel gebouwd is heeft de Rijksdienst voor Monumentenzorg
als uitgangspunt geformuleerd dat er bij de selectie van
objecten/complexen sprake moet zijn van een "herkenbare
mate van representativiteit voor de cultuurhistorische
ontwikkelingen van de betreffende bouwperiode in de
ruimste zin van het woord".
Om het wat overzichtelijker te maken is voor de
inventarisatie in de provincie Groningen een onderscheid
gemaakt tussen twee categorieën objecten/complexen:
1 die objecten/complexen die een sociaal, economisch of
cultuur-historisch belang vertegenwoordigen. Binnen deze
categorie vallen objecten/complexen als fabrieken,
scholen, kerken, bruggen, boerderijen etc.
2 die objecten die een representatief beeld geven van de
woonbebouwing in de verschillende gemeenten.
Daarnaast kan er bij beide categorieën sprake zijn van
een extra, de architectonische kwaliteit betreffende,
waardering.
Als algemene regel bij de selectie van deze twee
categorieën bouwwerken geldt dat ze gaaf moeten zijn.
Dat wil zeggen, er mogen aan het bouwwerk geen ingrepen
hebben plaatsgevonden die het in zijn grondvorm hebben
aangetast. (Gaaf betekent dus niet per se: goed
onderhouden.) Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de
regel. Het gaat dan om voorbeelden van
objecten/complexen die zeer schaars zijn in de provincie
als geheel of in de gemeenten afzonderlijk. Bij
dergelijke, voorbeelden wordt het criterium gaafheid
vervangen door dat van schaarsheid/zeldzaamheid.
Voor het herinrichtingsgebied Oost-Groningen is in de
periode 1981-1990 door de heren E. Degenhart-Drenth en
E. Stanhuis een inventarisatie van de bebouwing
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn verschenen in het
vijf delen tellende rapport "Registratie
cultuurhistorisch waardevolle objecten". Het M.I.P.Groningen heeft deze gegevens overgenomen en voorzover
nodig gewijzigd en aangevuld.
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