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INLEIDING
De gemeentebeschrijving van Nieuwolda 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 Nieuwolda 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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1

Ligging

De gemeente Nieuwolda ligt in het oosten van de
provincie Groningen. Deze gemeente grenst in het noorden
aan de gemeente Termunten, in het zuiden aan
Finsterwolde, Midwolda en Scheemda. In het oosten grenst
de gemeente aan de Dollard.
In het MIP wordt de gemeente Nieuwolda gerekend tot de
regio Oldambt/Westerwolde. Geomorfologisch hoort deze
gemeente tot het gebied de Dollardpolders en
landschappelijk/landbouwkundig gezien tot het Oldambt.
In de gemeente liggen de volgende dorpen/gehuchten:
Nieuwolda, Nieuwolda-oost, Oostwolderhamrik en 't Waar
(gedeeltelijk). Polders in deze gemeente zijn de
Johannes Kerkhovenpolder (gedeeltelijk), de
Oostwolderpolder (gedeeltelijk) en de Reiderwolderpolder
(gedeeltelijk).
Het grondgebied van de gemeente beslaat 3514 hectare,
waarvan 195 tot de Dollard behoren.
Op 1 januari 1990 is de gemeente Nieuwolda samengevoegd
met de gemeenten Midwolda en Scheemda onder de naam
Scheemda.

2
2.1

Ontstaansgeschiedenis
Geologische geschiedenis

In het gebied waarin de gemeente Nieuwolda ligt, het
Oldambt, wordt het reliëf vrijwel uitsluitend bepaald
door afzettingen uit het Pleistoceen en het Holoceen.
In de Saale-ijstijd (circa 120.000 jaar voor Chr.) werd
het noordelijk deel van Nederland door landijs bedekt.
In de eerste vier landijsbedekkingsfasen werd het gehele
Dollardgebied door landijs bedekt. In de laatste, de
vijfde, fase kende het ijs een stilstandperiode in OostGroningen waarbij langs het ijsfront de ondergrond
omhoog gestuwd werd tot lage heuvels. De heuvels zijn na
de stuwing vermoedelijk geheel door het landijs bedekt
geraakt waardoor de vorm ervan enigszins gestroomlijnd
is.
Gedurende het Weichselien, de jongste ijstijd, bereikte
het landijs Nederland niet. In de zeer koude periodes
kwamen dikke pakketten dekzand tot afzetting. In het
Dollardgebied komt het dekzand aan de oppervlakte op en
rondom de glaciale heuvels. De oorspronkelijke
dekzandmorfologie is met name door menselijk ingrijpen
nogal gewijzigd.
Bij aanvang van het Holoceen, 10.000 jaar voor Chr.,
werd het klimaat geleidelijk warmer en vochtiger
waardoor zeespiegelrijzing optrad en een daarmee gepaard
gaande stijging van de grondwaterstanden. Onder deze
omstandigheden werd veengroei mogelijk. De veengroei is
waarschijnlijk begonnen aan de randen van het
Dollardkleigebied. Later breidde het veen zich uit over
de lager gelegen delen van het pleistocene landschap.
De veengroei heeft in het Oldambt, dat afgeschermd werd
door oeverwallen van de Eems, relatief lang
ononderbroken plaats kunnen vinden. Ongeveer 3000 jaar
voor Christus kwam het in het Dollardgebied tot getijdeafzettingen. In de omgeving van Nieuwolda werden toen
mariene sedimenten afgezet in een geulensysteem.
In de 15e en 16e eeuw werd het Dollardgebied grotendeels
door de zee overstroomd. Hierbij werden twee grote
baaien gevormd: de westelijke Dollardboezem (voorheen
Oldambt) en de oostelijke Dollardboezem (voorheen
Reiderland). De invloed van de zee reikte, vooral langs
de Westerwoldse A en de Pekel A, diep het land in.
De Dollardboezems zijn vervolgens langzamerhand weer
dichtgeslibd en ingedijkt. Het materiaal dat in de
Dollardboezems tot afzetting kwam wordt Dollardklei
genoemd.
Na de inpoldering hebben op verschillende plaatsen nog
dijkdoorbraken en zee-overslagen plaats gevonden. De
bodem van de Dollardpolders bestaat uit kalkarme en
kalkrijke, zware kleigronden.

De hoogteligging in de gemeente Nieuwolda varieert van
-2.1 NAP ten noorden van Nieuwolda tot +1,2 NAP in de
Carel Coenraad polder.
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 werden daarom op last van het in 1601
opgerichte Termunten Zijlvest het Termunter Zijldiep,
het Hondhalstermaar en het Buiten Nieuwe Diep gegraven.
In 1863 ging het Termunten Zijlvest op in het Waterschap
Oldambt. 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

Het zeekleigebied was aanvankelijk ongeschikt voor
bewoning. In het noordelijk zeekleigebied waren pas
circa 700 jaar voor Chr. de kwelders zo hoog opgeslibd
dat bewoning mogelijk werd. Deze bewoning heeft echter
niet overal stand gehouden. Bij overstromingen vanaf
circa 500 jaar voor Chr. zijn veel woonplaatsen verlaten
en later overslibd. Andere werden opgehoogd
om zo een beschermd woonniveau te krijgen.
De terpen zijn meerdere malen verlaten en opnieuw
bewoond geraakt. Vanuit de terpen is het omringende
gebied verkaveld waarbij bestaande natuurlijke
waterwegen werden benut. Hierdoor ontstonden percelen
met een onregelmatige vorm.
Omstreeks het jaar 1000 begon men het water te keren
door het opwerpen van dijken en kaden.
De afwatering van het gebied vond plaats in noordelijke
richting naar de Fivelboezem en de rivier de Eems. Langs
de Eems lag een hoge klei-oever, onderbroken door enkele
riviertjes.
Omstreeks de 12e eeuw stagneerde de afwatering door de
als gevolg van opslibbing hoger wordende Waddenkust en
Fivelboezem en door het inklinken van de veengronden in
het achterland. Door het graven van kanalen werd een
nieuw afwateringssysteem gemaakt.
Door inbraken werd het oorspronkelijke, uitgestrekte
veengebied in tweeën gedeeld (Oldambt en Reiderland),
ondanks herhaalde pogingen het water door middel van
bedijkingen te keren.
Aan het begin van de 16e eeuw waren de gronden tot aan
het hoger gelegen pleistocene gebied geheel geïnundeerd.
Het gebied van Winschoten en omgeving lag toen als

"schiereiland" tussen de westelijke en oostelijke
Dollardboezem. De bewoners van de overstroomde gebieden
zochten de hoger gelegen gronden op. Verschillende
dorpen zijn een of meerdere malen verplaatst (Midwolda,
Oostwold, Scheemda).
Het dichtslibbingsproces van de Dollardboezems verliep
vrij snel; plaatselijk werd direct op het veen kalkrijk
materiaal afgezet. Zodra de opslibbing de kwelderhoogte
bereikte, werden de gronden ingedijkt. Deze dijken waren
echter niet altijd bestand tegen de stormvloeden. De
kolken (die door ruilverkavelingen veelal verdwenen
zijn) getuigen hiervan.
In de loop van de laatste eeuwen zijn nieuwe, hogere
dijken aangelegd. De ingepolderde gronden van de
Dollardboezems zijn slechts schaars bewoond; de nieuwste
polders zijn vaak onbewoond. Verspreid langs de
polderwegen staan de meestal grote bedrijven.
De bewoning in de gemeente Nieuwolda concentreert zich
langs de slingerende weg die van Scheemda komt en
richting Dollardkust loopt. Deze weg is aangelegd op de
dijk van 1545. Ook de plaatsen 't Waar, Westeind,
Nieuwolda, Nieuwolda-Oost en Oostwolderhamrik liggen op
deze dijk, die de eerste was die niet steeds weer door
de Dollard werd overspoeld.
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Agrarisch grondgebruik

De gemeente Nieuwolda is een typische Oldambtgemeente:
het is een akkerbouwgemeente bij uitstek (zie tabel en
grafiek).
Agrarisch grondgebruik
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Het Oldambt, waartoe de gemeente Nieuwolda wordt
gerekend, was altijd al een typisch akkerbouwgebied. Het
overgrote deel van de kleigronden langs de D o H a r d was
in de 18e eeuw al in gebruik als bouwland.
Al voor het begin van de 19e eeuw zette zich een
verschuiving in van gemengd bedrijf in de richting van
de 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 Nieuwolda heeft zich 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 stijgt.
De oorzaak hiervoor 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 weer vergroot.
Na 1885 daalde het percentage grasland weer. Deze nieuwe
ontwikkeling in de richting van de akkerbouw vindt
waarschijnlijk zijn oorsprong in het in gebruik nemen
van de kunstmest. De vruchtbaarheidsproblemen die een
tijd lang de omslag naar de akkerbouw hadden doen
stagneren, waren nu voorgoed verleden tijd.
Het aanslibben van het kwelderland heeft geleid tot
verschillende inpolderingen en bedijkingen. Enkele van
deze dijken zijn nog zichtbaar in het landschap. Andere
zijn alleen nog te herkennen aan het verschil in
perceelsstructuur (hoewel ook dat als gevolg van
ruilverkaveling vaak niet meer mogelijk is) en aan de
ligging van de boerenbedrijven aan de landkant van de
dijk. De volgende gebieden zijn ingepolderd:
-

1769
1819
1862
1924

Oostwolderpolder
Finsterwolderpolder
Reiderwolderpolder
Carel Coenraadpolder

De plaatselijke polderwaterschappen ontstonden tussen
1850 en 1900. Er waren al lange tijd problemen met de
waterafvoer. Al sinds de eerste bewoning hebben de
mensen geprobeerd de wateroverlast te beperken. Door
verschillende oorzaken hadden de eerste bemoeienissen
niet het gewenste resultaat. Na de inpoldering moest men
natuurlijk ook weer het overtollige water zien kwijt te
raken.
De afwatering gebeurde eerst door het op natuurlijke
wijze laten wegstromen van het water waarbij sluisjes
het teruglopen van het water verhinderden. Men noemt dit
dan ook wel stroompolders.
In 1601 werd het Termunterzijlvest opgericht. In
hetzelfde jaar nog werd het Termunterzijldiep gegraven.
In 1611 werd hierin een sluis of "waar" geplaatst.
Tussen 1750 en 1800 werden veel molenkolonies opgericht.
Hierin werkten boeren samen aan onder andere de bouw van
molens. Met deze molens kon men het water sneller
afvoeren en het waterpeil in de polder verlagen. De
molenkolonies waren de voorgangers van de latere
polderwaterschappen.
De molenpolders waren meestal een particulier initiatief
van de boeren en ze werden bestuurd door twee gekozen
volmachten. Later werden ze meestal omgezet in officiële
waterschappen, onder leiding van een gekozen bestuur.
Sommige waterschappen kwamen met plannen voor de bouw
van stoomgemalen, teneinde onafhankelijk te zijn van de
wind.
Vanaf ongeveer 1880 werden ook inderdaad stoomgemalen
gebouwd. Nog later, tussen 1910 en 1930, verschenen er
dieselgemalen en elektrische gemalen.

Tussen 1960 en 1970 vond de laatste grote verandering in
de afwateringssituatie plaats. In het kader van de
ruilverkaveling was het mogelijk vele kleine
waterschappen samen te voegen tot grotere eenheden zodat
een meer rendabele exploitatie mogelijk werd.
Tevens werd door diepere bemaling een betere
drooglegging van de landerijen verkregen. Het grotere
verband (nl. het huidige waterschap Oldambt) waarin de
kleine waterschappen inmiddels waren overgegaan, maakte
deze vernieuwing mogelijk.
De bemaling van het gebied rond 't Waar dateert al van
voor 1793. In dat jaar werd de Deljermolenkolonie
opgericht. Deze molen waterde via het Lutje Maar en het
Westerhamrikkermaar uit op het Termunterzijldiep. De
Deljer molen werd in 1855 door de bliksem getroffen en
brandde geheel af. In hetzelfde jaar verscheen er op
dezelfde plaats een grotere windwatermolen.
In 1882 kreeg de Deljermolenkolonie een nieuw reglement
en ontstond het waterschap MDe Dellen". In 1906 kwam er
een stoomgemaal, dat in 1926 werd vervangen door een
elektrisch gemaal.
In 1967 ging het waterschap "De Dellen" op in het nieuwe
waterschap "Oldambt". Dit liet een nieuw gemaal bouwen
tussen 't Waar en Wagenborgen, "De Dellen" genaamd. In
1972 nam dit nieuwe gemaal de bemaling van de molen en
het oude elektrogemaal over. Nog steeds bemaalt het een
gebied van circa 4.000 ha, zich uitstrekkend van
Sappemeer tot 't Waar. Dit gebied bestaat uit 10
voormalige polderwaterschappen.
De verkavelingssituatie in de gemeente Nieuwolda is
grotendeels veranderd. De primaire ontginningsas is de
weg door Nieuwolda die in de 16e eeuw de as was
waarlangs de gronden werden ontgonnen.
In 1850 waren de gronden tot aan het Oosteinde in een
strokenverkaveling gelegd, na het Oosteinde in een
regelmatige blokverkaveling. In 1980 was alles vervangen
door een regelmatige blokverkaveling.
De Carel Coenraadpolder, aangewonnen land na 1850, heeft
z'n oorspronkelijke verkaveling (regelmatige
blokverkaveling) nog behouden.
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4.1

Infrastructuur
Landwegen

De wegenstructuur in de gemeente Nieuwolda wordt bepaald
door:
- het tracé van de in 1545 aangelegde dijk.
- de loop van het Termunterzijldiep.
Voordat er verharde wegen kwamen varen de mensen vooral
aangewezen op het water. De wegen waren niet meer dan
kleilanen die met stro waren verstevigd. Grote delen van
het jaar waren ze nauwelijks begaanbaar. De smalle
kerkepaden waren dan de enige verbinding van de
afgelegen boerderijen met de dorpen.
De dorpen in de gemeente Nieuwolda bevinden zich alle op
de dijk die in 1545 is aangelegd ter bescherming van de
gronden. Rond 1850 is de weg over deze dijk al verhard.
Tussen 1850 en 1900 worden er ook dwarswegen aangelegd
die de aangrenzende gronden ontsluiten.
Tussen 1900 en 1940 vindt vooral uitbreiding van het
wegennet in de bebouwde kom van Nieuwolda plaats.
4.2

Waterwegen

De waterwegen in de gemeente Nieuwolda zijn gegraven
wateren. Het Termunterzijldiep dateert uit 1601, het
Hondshalstermaar vermoedelijk uit dezelfde tijd, het
Buiten Nieuwe Diep uit 1665. Over deze diepen lagen
tillen. Verschillende boeren hadden hun eigen tillen om
hun land of de weg te kunnen bereiken. In het
Termunterzijldiep waren de tillen al rond 1750 vervangen
door klapbruggen ten gerieve van de scheepvaart.
Het was niet altijd makkelijk de waterwegen bevaarbaar
te houden. Minstens iedere 50 jaar moest een diep
opnieuw gegraven worden. De afwatering kwam daardoor wel
eens in de problemen. Pas na 1809 stonden de landerijen
's winters niet meer onder water.
In 1867 werd de Stoombootmaatschappij Nieuwolda en
Nieuw-Scheemda opgericht die dagelijks tussen Termunten
en Winschoten voer. Later voeren hier particuliere
beurtschippers.
In de gemeente Nieuwolda bevinden zich nu nog de
volgende waterwegen:
- Hondshalstermaar (gegraven 1601)
- Kattendiep (overblijfsel Termunter Ee)
- Nieuwe Kanaal (gegraven rond 1870)
- Termunterzijldiep (gegraven 1601)
- Verbindingskanaal (gegraven rond 1870)
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4.3

Tram- en spoorwegen

Met de verharde wegen kwam ook het eerste openbaar
vervoer. Van 1880 tot 1910 reed dagelijks de omnibus van
Nieuwolda via 't Waar en Noordbroek naar Zuidbroek en
weer terug.
Voor de ontwikkeling van het platteland waren de
lokaalspoorwegen van belang. De aansluiting op het
landelijke vervoerssysteem stimuleerde de economische
ontwikkeling in de regio's en de afzetmogelijkheden voor
de landbouwprodukten namen toe.
In 1910 werd de lijn Assen-Zuidbroek van de Noord-Oost
Locaal Spoorwegmmatschappij (N.O.L.S.) doorgetrokken
naar Delfzijl. Tussen Nieuw Scheemda en 't Waar werd een
klein station gebouwd. Ook kwam er een
stationskoffiehuis en in 1919 werd er een rangeerterrein
aangelegd. Behalve personen werd vooral veel stro per
spoor vervoerd.
De opkomst van vrachtauto's en van autobusdiensten
maakte de spoorlijn overbodig. In 1938 werd de lijn dan
ook opgeheven. Een gedeelte van het tracé is nog langs
het Buiten Nieuwe Diep te vinden.
De paardetram, geëxploiteerd door de Eerste Groninger
Tramway Maatschappij, was geschikt voor een frequente
dienst met kleine eenheden. De tram moest het hebben van
passagiersvervoer en in mindere mate van post- en
goederenvervoer.
4.4

Overig vervoer

De autobus die in het interbellum van belang werd, had
dezelfde voordelen als de paardetram boven de toenmalige
lokaaltrein en stoomtram. Al in de jaren dertig werd er
enkele malen per week een autodienst vanuit Nieuwolda op
Winschoten en Zuidbroek gereden. Deze Noordooster
Busdienst reed over Nieuw-Scheemda en 't Waar. De GADO
nam dit bedrijf over.
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Nederzettinasstructuur

5.1

Algemeen

In de gemeente Nieuwolda liggen het dorp Nieuwolda en de
gehuchten Nieuwolda-oost, Oosterwolderhamrik en 't Waar
(gedeeltelijk).
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
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1820
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2283
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aromen: - volkstellingen
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Tot 1899 laat het inwonersaantal van Nieuwolda een
stijgend verloop zien. Daarna daalt het aantal met circa
100 inwoners per 10 jaar. Na 1930 neemt de bevolking
weer toe. Oorzaak hiervan kan zijn het gebrek aan
werkgelegenheid buiten de landbouw. Door de
schaalvergroting en de mechanisering in de landbouw was
het noodzakelijk daarbuiten vervangende werkgelegenheid
aan te bieden. In de gemeente Nieuwolda gebeurde dat
echter niet voldoende om de inwoners vast te houden.
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De woningvoorraad neemt het meest toe in de periode
1859-1899. Er worden dan ongeveer 60 woningen per 10
jaar gebouwd.
De woningbezetting daalt van 6.8 mensen per woning tot
3.8 in 1930 en 2.6 in 1987.
5.2

Nederzettingsstructuur per dorp

In de gemeente Nieuwolda liggen het gelijknamige dorp en
de gehuchten Nieuwolda-oost en Oostwolderhamrik. Op de
grens met de gemeente Scheemda ligt verder 't Waar, dat
beschreven is in de gemeentebeschrijving van Scheemda.
In deze paragraaf komt het dorp Nieuwolda aan de orde.
In paragraaf 5.3 worden de gehuchten en de verspreide
bebouwing besproken.
NIEUWOLDA
Rond 1259 ligt op de plek van Nieuwolda het
Cisterciënzer klooster Menterwolde. Ten zuiden van het
huidige dorp stroomt de Termunter Ee die in die tijd
langzamerhand dichtslibt. Aan weerskanten hiervan is
sprake van veengronden, die afgegraven worden door de
monniken.
Vanaf de veertiende eeuw vinden steeds vaker
overstromingen plaats die over het (afgegraven) veen een
kleilaag afzetten. Aan het begin van de zestiende eeuw
bereikt de Dollard zijn grootste omvang. Vanaf die tijd
wordt begonnen met de herovering van het land op de zee
door middel van bedijkingen.
In 1545 wordt ten noorden van de Termunter Ee een dijk
aangelegd. In 1616 is de inpoldering van het land ten
noorden van Scheemda en Midwolda voltooid. Vanuit deze
en andere dorpen worden in het aangewassen land nieuwe
nederzettingen gesticht. Zo onstaat waarschijnlijk aan
het eind van de zestiende eeuw op de in 1545 aangelegde
dijk Nieuwolda, toen nog aangeduid als Troppelhuysen
(= groep huizen) of Midwolderhamrik.
De aanleg van het Termunterzijldiep (1601), dat de
afwateringsfunctie van de grotendeels dichtgeslibde
Termunter Ee overneemt, betekent een belangrijke
stimulans voor de ontwikkeling van het dorp. Hierdoor
ontstaat namelijk een verbinding net zee en kan het dorp
zich ontwikkelen als overslagplaats voor het agrarische
achterland.
Rond 1850
In het midden van de vorige eeuw concentreert de
bebouwing van Nieuwolda zich rond de kruising van de
doorgaande weg en het Termunterzijldiep. De bebouwing,
die bestaat uit woningen, winkels en bedrijfspanden, is
kleinschalig en staat dicht op de weg. Ten westen van de
kruising staat aan de zuidkant, achter het lint, de N.H.
kerk uit 1718 (invent.nr. 423; toren uit 1765) met
11

daarbij een begraafplaats.
Vanuit de kern wordt de bebouwing zowel in oostelijke
als (zuid)westelijke richting minder dicht en
grootschaliger. Het gaat hier om Oldambster boerderijen
die verschillend op de kavels zijn gesitueerd en verder
van de weg af liggen. Ook ten zuiden van de kern, aan
het Termunterzijldiep en aan het in het verlengde
hiervan liggende Kattendiep, liggen enkele grote
Oldambster boerderijen. Helemaal in het zuidwesten, waar
de doorgaande weg en het Termunterzijldiep elkaar ook
kruisen, wordt de bebouwing weer iets dichter.
1850-1900
In de tweede helft van de negentiende eeuw verdicht de
kern van Nieuwolda zich. In deze periode wordt het
Nieuwe Kanaal gegraven, dat vanuit het zuiden aansluit
op het Termunterzijldiep, op de plek waar dit afbuigt
naar het noorden. Hier wordt een stoomgemaal gebouwd
(inventnr. 426).
Net name aan de noordzijde van het lint neemt de
bebouwing toe. Ook langs enkele, ongeveer haaks op de
hoofdweg staande zijwegen worden (arbeiders)woningen
gebouwd. Langs het Termunterzijldiep, met name aan de
oostzijde, verschijnen bedrijfspanden, pakhuizen en een
korenmolen. Ten zuiden van de hoofdweg wordt eveneens
een aantal arbeiderswoningen gebouwd.
Aan de westzijde verrijzen bij de brug een hotel en een
pastorie (beide afgebroken). Verder naar het westen
worden een post- en telegraafkantoor en een school
gebouwd (respectievelijk vernieuwd en verbouwd). In het
uiterste zuidwesten ontstaat als het ware een tweede
kern door de bouw van woningen en enkele Oldambster
boerderijen.
Aan de oostkant van het Termunterzijldiep wordt aan de
doorgaande weg een marechaussee-kazerne gebouwd
(vernieuwd). Verder naar het oosten verrijzen aan de
noordkant een school (afgebroken) en, dwars op het lint,
een rijtje arbeiderswoningen. Ook het aantal boerderijen
aan het oostelijk einde van het dorp neemt toe.
1900-1940
Na de eeuwwisseling groeit het dorp maar weinig. In het
westelijk deel van de kern wordt ten zuiden van en haaks
op het hoofdlint een rijtje arbeiderswoningen gebouwd.
Verder vindt uitbreiding plaats langs de huidige
Wagenborgerweg, waaraan na de aanleg van de spoorlijn in
1910 een station wordt gebouwd (afgebroken). Aan
weerszijden van en haaks op deze weg, die vroeger
Stationsweg heette, verrijzen in de jaren '30
burgerwoningen. Op beide hoeken met de hoofdweg wordt
een herenhuis gebouwd, waarvan één is afgebrand.
Nog voor 1940 wordt begonnen met de aanleg van een
woonwijk rondom de kerk met voornamelijk dubbele
arbeiderswoningen met moestuinen. Het grootste deel van
deze wijk is echter na de Tweede Wereldoorlog tot stand
gekomen.
12
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In 1929 wordt in de buurt van de marechaussee-kazerne,
aan de noordkant van de hoofdweg, het gemeentehuis
gebouwd (invent.nr. 429). Aan weerszijden van de
hoofdweg, tot aan de kruising met de Kerklaan,
verschijnen in de jaren '20 en '30 enkele villa's,
waaronder twee van architect Rozema uit Delfzijl (o.a.
invent.nr. 431).
Het stoomgemaal bij het Kattendiep wordt vervangen door
een electrisch gemaal.
Na de Tweede Wereldoorlog
Na 1945 wordt het gebied tussen de hoofdweg en het
Termunterzijldiep grotendeels bebouwd. Ook ten noorden
van het Kattendiep vindt bebouwing plaats, namelijk een
dorpshuis en een aantal bejaardenwoningen. Tenslotte
vindt enige woningbouw plaats langs de Stationsweg.
Ten noorden van de bebouwing aan de oostkant van het
Termunterzijldiep wordt in 1975 een sportcomplex met
wandelbos aangelegd.
5.3

Verspreide bebouwing

Langs de weg over de dijk van 1545 liggen behalve
Nieuwolda ook enkele gehuchten.
In het uiterste zuidwesten, tussen 't Waar (zie
gemeentebeschrijving Scheemda) en Nieuwolda, bevindt
zich een groepje Oldambster boerderijen dat geen aparte
naam heeft.
Ten oosten van Nieuwolda liggen Nieuwolda-oost en
Oostwolderhamrik. Deze gehuchten kenmerken zich door een
scherp contrast tussen de enorme boerderijen met villaachtige voorhuizen en de bescheiden
landarbeiderswoningen. In Nieuwolda-oost ligt tussen
drie boerderijen een planmatig opgezet arbeiderswijkje
("De Kamp"). Voor een uitgebreide beschrijving van beide
gehuchten wordt verwezen naar paragraaf 6.2.
Verder bevindt zich in de gemeente enige losstaande
bebouwing. Ten noorden van Nieuwolda, op de grens met de
gemeente Termunten, ligt Scheveklap. Bij een brug over
het Termunterzijldiep ontstaat in de MlP-periode enige
bebouwing, waaronder een stoomgemaal dat later is
vervangen door een electrisch gemaal. Na 1940 is de rest
goeddeels verdwenen.
De overige verspreide bebouwing ligt hoofdzakelijk in de
nieuwe polders in het oosten van de gemeente. Langs de
rechte polderwegen (Polderdwarsweg, Lipskerweg en de
verbindingsweg daartussen) liggen grote Oldambster
boerderijen.
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6

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

Stedebouvkundig 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 Nieuwolda heeft in de periode 1850-1940
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

Gebied met bijzondere (stedebouwkundige) vaarden

Op basis van de locale inventarisatie en het
stedebouwkundig veldonderzoek 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 omvang
gaafheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde kwaliteiten)
zeldzaamheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde
kwaliteiten).

In de gemeente Nieuwolda is één gebied met met
bijzondere waarden aangewezen, te weten het gebied de
Kamp/Oostwolderhamrik.
Gebied : De Kamp - Oostwolderhamrik
Zowel de Kamp als Oostwolderhamrik zijn ontstaan op een
inversierug. Ten zuiden hiervan is rond 1525 een nieuwe
dijk aangelegd die de steeds overstromende westelijke
Dollardboezem heeft moeten tegenhouden. Vanaf de 16e
eeuw wordt de Dollard geleidelijk verder teruggedrongen.
Door inpolderingen verovert men nieuw land. Ter hoogte
van het huidige Oostwolderhamrik is in 1701 zuidwaarts
de Oude Dijk aangelegd waardoor het Oud-Nieuwland kan
worden drooggelegd. In 1769 wordt het oostelijk gelegen
Nieuwland ingepolderd. Op de kaart van 1853 is er zowel
in Oostwolderhamrik als in De Kamp sprake van enige
bebouwing. De situatie van rond 1900 komt grotendeels
overeen met de huidige.
De Kamp ligt ten oosten van Nieuwolda. De bebouwing
concentreert zich langs de weg die de oeverwal volgt.
Aan de noordzijde liggen kleinschalige panden:
arbeiderswoningen van het symmetrische- of het
krimpjestype. Ze staan haaks en dicht op de weg. Aan de
zuidzijde van de weg ligt een Oldambster boerderij en de
voormalige woning van de hoofdonderwijzer. Tot 1938
heeft tussen beide een school gestaan. Achter de
bebouwing aan de noordzijde ligt aan een orthogonaal
patroon van lanen een groep arbeiderswoningen. Ze zijn
van het krimpjestype en liggen haaks op, of evenwijdig
aan de weg. Ieder huis heeft een stuk grond waardoor de
bewoners zelf in hun eigen voedsel kunnen voorzien.
Oostwolderhamrik ligt ten oosten van de Kamp. Het ligt
op de splitsing van de Hoofdweg met de Lange Weg
richting Oostwold. Het bestaat uit een verzameling van
15
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boerderijen met daartussen wat kleinschalige bebouwing.
De kleinschalige bebouwing bestaat uit een café en een
paar woonhuizen. Ze staan, evenals de boerderij
tegenover de splitsing, dicht op de weg. Op de
zuidoosthoek van de splitsing ligt een Oldambster
boerderij uit 1771. Op de andere hoek liggen twee
villa's. De oostelijke, "Hoogheem" is een
eclecticistisch herenhuis met een riante landschapstuin.
Ten zuiden ervan ligt aan een laan schuin op de Lange
Weg een groep arbeidershuizen. Zuidwestelijk hiervan
staat een boerderij die indertijd aan de Oude Dijk, die
inmiddels bijna geheel uit het landschap is verdwenen,
is gebouwd.
Tussen de Kamp en Oostwolderhamrik ligt nog enige
bebouwing. Aan de noordzijde van de Hoofdweg bevinden
zich enkele arbeiderswoningen, terwijl aan de zuidzijde
een villa en een boerderij staan.
De Kamp-Oostwolderhamrik is als bijzonder gebied
aangeduid om twee redenen. Ten eerste vanwege de
sociaal-economisch-historische waarde. Duidelijk is hier
het verschil te zien tussen de rijke hereboeren en de
arme landarbeiders. Dit uit zich in de bebouwing. De
kleine arbeidershuizen liggen of dicht langs de Hoofdweg
of op de minder vruchtbare grond hierachter, zoals in de
Kamp het geval is. De boeren bouwden hun boerderijen
meestal iets achteruit en evenwijdig aan de
kavelinrichting van hun land. Deze structuur is in dit
gebied zeer duidelijk herkenbaar.
In de tweede helft van de 19e eeuw zijn de voorhuizen
meestal vernieuwd in neo-classicistische of
eclecticistische stijl. Soms is het voorhuis
losgekoppeld van de schuur en is er naast de boerderij
een zelfstandig herenhuis gebouwd zoals dit het geval is
bij "Hoogheem". Tevens zijn in deze periode bij een paar
boerderijen de riante voortuinen aangelegd. Hierdoor
krijgt het gebied een architectuur-historische waarde.
Criteria voor aanduiding van gebied met bijzondere
vaarden
Criteria :

Gebied

I. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals :
1. kwaliteit van het ruimtelijk concept
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/
voorz ieningen
3. betekenis vanwege architectonische/ architectuur-historische kwaliteiten
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor
specifiek functionele ontwikkeling.
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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
2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke
ordening en voor de ontwikkeling van het
stedebouwkundig denken
3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie (type, motief, datering).

+

III. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals :
1. betekenis als onderdeel van een groter geheel
2. betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de
omgeving
3. betekenis vanwege markering van het stadsbeeld,
als ruimtelijke of functionele dominant in een
groter geheel of als representant van een groter
geheel.

+
+

IV. Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

+

V. Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

+
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6.3

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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