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INLEIDING

De gemeentebeschrijving van Winschoten 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 Winschoten wordt in het
kort een beeld geschetst van de
ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente tot 1940. De
volgende aspecten komen hierbij aan de orde:

1 begrenzing en ligging van het gebied
2 ontstaansgeschiedenis
3 grondgebruik
4 infrastructuur
5 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 WINSCHOTEN

1 Ligging

De gemeente Winschoten ligt in het oosten van de
provincie Groningen en in het zuiden van de regio
Oldambt.
Deze gemeente grenst in het noorden aan de gemeente
Midwolda, in het noordoosten aan Finsterwolde en Beerta,
in het zuidoosten aan Bellingwedde, in het zuiden aan
Oude Pekela en in het westen aan de gemeente Scheemda.

Het grondgebied van de gemeente Winschoten beslaat 2.211
ha.

Tot deze gemeente behoren de stad Winschoten en de
gehuchten Oostereinde en Zuiderveen.



2 Ontstaansgeschiedenis

2.1 Geologische geschiedenis

In Oost-Groningen wordt het reliëf vrijwel uitsluitend
bepaald door afzettingen uit het Pleistoceen en het
Holoceen.
In het Saalien, een ijstijd circa 120.000 jaar voor
Chr., werd het noordelijk deel van Nederland door
landijs bedekt. In de laatste fase kende het ijs een
stilstandsperiode waarbij langs het ijsfront de
ondergrond omhoog geperst werd tot lage heuvels. Deze
zandruggen bleven boven de latere afgezette klei- en
veenlagen uitsteken. Winschoten ligt met Meeden,
Westerlee, Heiligerlee, Beerta en Finsterwolde op de
meest oostelijke rug. De ruggen steken ongeveer 2.5 m.
tot 5 m boven hun omgeving uit. De hoogste rug is die
bij Heiligerlee, ruim 5 m +NAP.
Gedurende het Weichselien, de jongste ijstijd, bereikte
het landijs Nederland niet. Wel heerste er een koud en
droog klimaat waarin dikke pakketten dekzand werden
afgezet. Dit dekzand komt aan de oppervlakte op en
rondom de glaciale heuvels (o.a het zogenaamde
Schiereiland van Winschoten). De oorspronkelijke
dekzandmorfologie is door de mens, door verveningen en
egalisaties, ingrijpend gewijzigd.
In het Holoceen (10.000 jaar voor Chr. tot heden) traden
voortdurend trans- en regressies op. In de perioden van
transgressie steeg de zeespiegel en werd klei afgezet.
In de regressieperioden daalde de zeespiegel en vond er
plantengroei plaats waardoor er veen kon worden
gevormd. Deze veengroei begon aan de randen van het
Dollard-kleigebied, op die plaatsen waar de pleistocene
ondergrond thans het hoogst gelegen is (op het
Schiereiland van Winschoten). Later breidde de veengroei
zich uit over de lager gelegen delen van het pleistocene
landschap.
In de transgressieperioden werd het Oldambt steeds door
uitbreidingen van de Eems bedreigd. In 1227 ontstond,
bij een doorbraak, de Dollard die het verloop van de
Eems veranderde en de oude kweldergronden wegsloeg. De
pleistocene zandkoppen werden niet door de Dollard
overspoeld.
De invloed van de zee reikte, vooral langs de
Westerwoldse A en Pekel A diep het land in. De
Dollardboezems zijn vervolgens langzamerhand weer
dichtgeslibd en successievelijk ingedijkt. In 1545 is de
dijk voltooid die het Klei-Oldambt beveiligde en die
sedertdien heeft stand gehouden.

In de gemeente Winschoten komen de volgende bodemsoorten
voor: in het noorden en noordoosten ligt een
zandondergrond bedekt met een venige bovenlaag, in het
oosten en zuidoosten lichte klei en zware klei en in het
zuidwesten een veenkoloniaal dek op een zandondergrond.



De hoogteligging varieert van +4.0 NAP bij 't Oostereind
(dekzandweiving) tot -2.0 NAP ten noordwesten van
Winschoten.

De afwatering van het gebied waartoe Winschoten behoort,
vindt plaats via de Pekel A en de Rensel die daarin bij
Winschoterzijl uitkomt. Verder naar het oosten stroomt
de Pekel A in de Westerwoldsche A, een zijrivier van de
Eems. Laatstgenoemde rivier komt uit het zuiden, buigt
ten noorden van Leer (Duitsland) naar het westen,
stroomt langs Emden en mondt in de Waddenzee uit.
Via de Westerwoldsche A werd het water eeuwenlang
geloosd op de Dollard. Door dichtslibbing en inpoldering
werd echter de afwatering belemmerd. Met het kanaliseren
van de Pekel A en de Westerwoldsche A (en het graven van
het B.L. Tijdenskanaal) werd dit probleem opgelost.
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 occupatiepatroon van het Oldambt en van de gemeente
Winschoten is afhankelijk van de hoogteligging en
daarmee van de trans- en regressies. Op de zandruggen
die niet overspoeld worden door inbraken van de Dollard,
ontstaan in de lle eeuw wegdorpen, zoals Scheemda,
Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta en Winschoten.
Kenmerkend voor deze wegdorpen is dat de bebouwing zich
concentreert langs een hoofdweg die de natuurlijke
ondergrond volgt. Deze weg is de ruggegraat van het
dorp.
De plaats Winschoten is als zo'n wegdorp ontstaan op de
kruising van een handelsweg met de Rensel. Deze rivier
vond zijn oorsprong in de Pekeler venen. De oude
handelsweg liep van Groningen over Harkstede,
Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam, Meeden,
Westerlee, Heiligerlee, Winschoten, Blijham, Wedde en
Bourtange naar Munster. In de Middeleeuwen bestaat
Winschoten waarschijnlijk uit bebouwing langs de
handelsweg.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) wordt
Winschoten omwald. Het is dan een legerplaats van
waaruit de oostelijker gelegen forten worden bevoorraad.
In de loop van de 17e eeuw vervallen de vestingwallen.
Ze worden door de (agrarische) bevolking grotendeels
afgegraven.
Aan het einde van de 17e eeuw verliest Winschoten zijn
militaire functie en is het vooral een handelsplaats op
de grens tussen Oldambt en Westerwolde van waaruit de
Pekelder venen worden ontgonnen. Hiertoe komt in 1727
het Winschoterdiep gereed dat in het verlengde van de



Rensel naar de stad Groningen loopt.
Ten tijde van de Franse overheersing (1795-1814) wordt
Winschoten tot bestuurlijk centrum aangewezen. Op de
hogere delen van de zandrug zijn verschillende
buurtschappen ontstaan: Molenhorn, de Garst, Hoge Klei
en Bovenburen. Deze zijn nu in de totale bebouwing
opgenomen.

Binnen de gemeente Winschoten bevinden zich
verschillende landschappelijke eenheden.
Ten eerste is er het zogenaamde Schiereiland van
Winschoten. Dit is het gehele gebied in de omgeving van
Winschoten dat niet door de Dollardinbraken overspoeld
is geweest.
Ten tweede is er het randveengebied dat zich in het
zuidwesten van de gemeente bevindt, in het
overgangsgebied naar de hoger gelegen zandgronden van de
Veenkoloniën. Het gehucht Zuiderveen ligt in dit
randveengebied. Er was hier in eerste instantie sprake
van individuele veenafgravingen. De eerste
randveenontginningen zullen zijn uitgegaan van het
klooster Heiligerlee. De gronden die hierbij hoorden
zijn na de secularisatie overgegaan in handen van de
stad Groningen waardoor mogelijkheden voor ontginningen
op grotere schaal ontstonden.
De derde landschappelijke eenheid is het gebied van de
Dollardpolders, in het noordoosten en in het zuidoosten,
op de overgang naar de kleigronden van de Dollard.



3 Grondgebruik

3.1 Agrarisch grondgebruik

De gemeente Winschoten wordt meestal gerekend tot de
landschappelijke eenheid Oldambt. Ook agrarisch gezien
kan Winschoten hiertoe worden gerekend: het laat
namelijk een omslag zien van grasland naar bouwland.

Agrarisch grondgebruik
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Hofstee (1985) geeft aan dat de ontwikkeling van de
oppervlakte cultuurgrond vanaf 1833 tot 1930 enerzijds
bepaald wordt door voorafgaande ontginning (in 1885 lag
nog bijna 200 ha woest) en anderzijds door de overgang
van agrarische grond naar niet-agrarische bestemmingen.

In het Dollardgebied werd vooral aan het einde van de
18e en het begin van de 19e eeuw veel grasland omgezet
in bouwland. Als mogelijke oorzaken daarvan kunnen
worden genoemd de runderpest en de hogere graanprijzen.
Deze overschakeling naar akkerbouw bracht de behoefte
met zich mee om gronden beter te ontwateren. Overal in
het Oldambt verschenen dan ook watermolens.
Aan het eind van de 18e eeuw stegen de graanprijzen in
het Oldambt snel, waardoor de boeren veel verdienden.
Deze ontwikkeling deed zich ook uit in de gemeente
Winschoten voor. Het aantal arbeiders groeide door de
toenemende akkerbouw, maar werd daardoor ook



seizoengebonden. De afstand tussen boer en arbeider werd
groter. Het personeel werd naar een ander vertrek
verwezen.
Door de lage lonen werden vooral in de kleigemeenten
(Beerta, Nieuweschans, Nieuwolda) de leefomstandigheden
voor de arbeiders slechter. De positie van de arbeider
leidde tot een steeds grotere bewustwording. Er was een
sterke behoefte aan een betere verdeling van kapitaal.
Door middel van allerlei stakingen en opstanden, zoals
in 1929, probeerden de arbeiders dit te bereiken.

Winschoten laat, zoals uit tabel en grafiek is af te
lezen, een omslag zien van grasland naar bouwland. Na
1862 nam de akkerbouw weer langzaam af en nam ook het
graslandpercentage enigszins af.
Het tuinbouwpercentage nam opvallend toe tot 10,5 % in
1930. Door de industriële ontwikkelingen in de tweede
helft van de vorige eeuw, die leidden tot een verhoogde
welvaart, steeg waarschijnlijk de vraag naar
tuinbouwprodukten. Door deze toegenomen vraag en doordat
de boeren zich steeds meer op één produkt gingen
richten, steeg de oppervlakte tuinbouw gestaag.
De produkten werden voor een groot deel in de Woldstreek
en de Veenkoloniën afgezet. Ook werd een groot deel in
de groeiende plaats Winschoten afgezet.

De verkavelingssituatie van de gemeente Winschoten is
nog gedeeltelijk oorspronkelijk. In het oosten is de
regelmatige blokverkaveling in het graslandgebied
gebleven. In het noorden is er, naast de oorspronkelijke
strokenverkaveling, ook enige blokverkaveling gekomen.
De woeste gronden in het zuidwesten, die in 1850 nog
niet ontgonnen waren, zijn in de 20e eeuw in cultuur
gebracht door middel van een strokenverkaveling. De weg
naar het Zuiderveen is hier de ontginningsas. Deze liep
vanaf de 13e eeuw iets ten oosten van de huidige weg en
is in de 20e eeuw verschoven.

3.2 Niet-agrarisch grondgebruik

Rond de eeuwwisseling waren de verbindingen tussen de
dorpen en plaatsen rond Winschoten al aanzienlijk
verbeterd. Hierdoor konden de handel en de middenstand
van Winschoten tot bloei komen. Winschoten ontwikkelde
zich tot een handelsstad met een centrumpositie voor
Oost-Groningen.
In het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa uit
1849 worden de volgende bestaansmiddelen genoemd:
- 3 steen- en pannenbakkerijen
- 3 kalkbranderijen
- 3 leerlooijerijen
- 2 garentwijnderijen
- 2 boekdrukkerijen
- 1 olie-, 1 houtzaag-, 1 pel- en 2 korenmolens
- 4 weverijen



- 1 touwslagerij
- 5 goud- en zilversmederijen
- 1 tinnegieterij
- 3 tabakskerverijen.

In zijn boek "Winschoten in de 19e eeuw" geeft Potjewijd
aan dat het niet mogelijk was een volledig inzicht te
krijgen in wat zich binnen het stadje afspeelde en wat
bijdroeg tot de bestaansmogelijkheden van de bevolking.
Bronnen van inkomsten, zoals geldverkeer en groothandel,
waarbij geen of weinig arbeid betrokken was, ontsnappen
aan de waarneming. In het jaarverslag van de gemeente
Winschoten over het jaar 1891 wordt het volgende
overzicht van de fabrieksnijverheid gegeven:

chemische wasserij
gasfabriek
grutterij
1ikeurstokerij
meelfabrieken
mineraalwaterfabrieken

olieslagerij
drukkerij (mechan.)
steen- en Pannenfabriek
tabakskerverij
zuivelfabriek

Winschoten als centrum van Oost-Groningen, verschafte
veel arbeid in de dienstensector. Na 1890 zette een
nieuwe ontwikkeling in waardoor het aantal
arbeidsplaatsen belangrijk zou toenemen.
Rond 1900 werd namelijk de Noord Nederlandse
Machinefabriek opgericht. Deze bestaat nu nog.



Infrastructuur

4.1 Landwegen

De wegenstructuur in de gemeente Winschoten wordt
bepaald door:
- het tracé van de oude handelsweg
- de aanwezigheid van dekzandwelvingen
- de aanwezigheid van het gegraven Winschoterdiep.

Winschoten is gelegen aan de oude handelsweg die liep
van Groningen over Harkstede, Slochteren, Noordbroek,
Zuidbroek, Muntendam, Meeden, Westerlee, Heiligerlee,
Winschoten, Blijham, Wedde en Bourtange naar Munster.
Rondom de kruising van deze weg met de Rensel is de
nederzetting Winschoten gegroeid.
Rond 1850 zijn er al verschillende wegen verhard: de weg
van Groningen langs het Winschoterdiep tot in het
centrum van Winschoten, de weg vanuit het centrum naar
Blijham (1851) en de weg naar het Oostereinde. Deze
laatste is gelegen op een dekzandwelving en loopt door
naar Beerta.

Tussen 1850 en 1900 ging de verharding van het
wegenstelsel door. Er werd een weg aangelegd door het
Zuiderveen en vanuit het Oostereinde werd noordwaarts
een weg aangelegd.

Tussen.1900 en 1940 vond vooral uitbreiding van het
verharde wegennet in de bebouwde kom plaats.

4.2 Waterwegen

De waterwegen in de gemeente Winschoten zijn gegraven
kanalen en natuurlijk ontstane waterwegen. Ze dienden
voor de afwatering van het gebied en voor het vervoer
van turf naar o.a. de stad Groningen en voor de toevoer
van het stadscompost naar Winschoten.

In de gemeente Winschoten bevinden zich de volgende
waterwegen:
- Omsnijdingskanaal - gegraven in 1880, gedempt in
ongeveer 1970

- Pekel A - natuurlijke waterweg, in 1650 vergraven
- Rensel - natuurlijk (gedeeltelijk gedempt)
- Winschoterdiep - gegraven 1727, in de stad gedempt in
de jaren zestig van deze eeuw

- Zuiderveenster hoofdwijk - gegraven

De belangrijkste waterweg is het Winschoterdiep, een in
fasen gegraven kanaal. Vanuit de stad Groningen werd in
het begin van de 17e eeuw met graven begonnen en in 1727
werd Winschoten bereikt.
Het kanaal, dat in eerste instantie door de stad

8



. - ' ' - - — • , ' *

GEMEENTE
WINSCHOTEN

2,5 km

LEGENDA

gemeentegrens

waterweg

verharde landweg

- = spoorlijn

ooo» tramlijn

^ l bebouwing

+1850



±1940



Winschoten liep, kreeg in 1880 een omleiding ten noorden
van het oorspronkelijke tracé: het zogenaamde
Omsnijdingskanaal.

De uit de verveningen voortvloeiende intensieve
scheepvaartbeweging maakte dat het Winschoterdiep tot
ver in de jaren dertig van de 20ste eeuw werd gebruikt.
Na de Tweede Wereldoorlog was het snel gedaan met de
transportfunctie van het diep. In de jaren '50 werd het
Winschoterdiep ten noorden van Winschoten omgelegd.
De aanwezigheid van het Winschoterdiep heeft geleid tot
het bouwen van infrastructurele elementen als bruggen en
sluizen. Met het verloren gaan van de scheepvaartfunctie
van het kanaal nam ook de betekenis van de bruggen af.
In de 20ste eeuw werden de bruggen vaak vervangen door
dammen.

4.3 Tramwegen

Winschoten was in de tweede helft van de 19e eeuw een
centrum van verkeer en vervoer. Op 8 juli 1885 is er een
verbinding per paardetram tot stand gekomen met de
Pekela's en Stadskanaal over het Zuiderveen. De Eerste
Groninger Tramway Maatschappij exploiteerde deze lijn,
die vlak na de Tweede Wereldoorlog werd opgeheven.

De plannen voor vervanging van de paardetram Winschoten-
Blijham en Winschoten-Bellingwolde door de stoomtram
werden al in 1900 gemaakt. In 1906 werd er een commissie
geïnstalleerd die het verkeerswezen in Oost-Groningen
moest proberen te verbeteren. Er ontstond een grote
behoefte aan een stoomtramlijn van Delfzijl over
Winschoten naar Ter Apel. De tramlijn Winschoten-Ter
Apel werd geopend op 31 oktober 1915. Een zijlijn naar
Bellingwolde kwam tot stand op 25 oktober 1917 en de
verbinding met Delfzijl in 1919. Deze lijnen werden
geëxploiteerd door de N.V. Stoomtram Maatschappij
"Oostelijk Groningen" die gevestigd was te Winschoten.

4.4 Spoorwegen

Het vervoer over water kreeg aan het eind van de 19e
eeuw grote concurrentie van het vervoer over land. Op 1
mei 1868 werd de spoorlijn tussen Groningen en
Winschoten in gebruik genomen. Deze lijn was aangelegd
door de Staats Spoorwegen en liep ten zuiden van het
Winschoterdiep. Een half jaar na de openstelling was het
mogelijk door te reizen naar Nieuweschans.
De aansluiting op het Hannoverse spoorwegnet kon nog
niet zo gemakkelijk plaatsvinden. Er moest daartoe een
dure en ingewikkelde overbrugging over de Eems komen. Er
werd acht jaar aan gebouwd; pas in 1876 kon de lijn
worden doorgetrokken naar Oldenburg.



De kooplieden uit Groningen waren erg tevreden met deze
verbinding. Het leverde in ieder geval een stijgend
goederen- en reizigersvervoer op. Ook voor Winschoten
was de spoorlijn van betekenis. Tussen Groningen,
Winschoten en Duitsland nam het goederen- en
personenvervoer toe.

4.5 Overig vervoer

In de gemeente Winschoten zorgden de beurt- en
vrachtschippers veelal voor het vervoer van goederen
naar de stad Groningen. Ook de zogenaamde boderijders
zorgden voor het goederenvervoer in deze gemeente. Zij
gingen met de hondekar of met paard-en-wagen, en later
per vrachtwagen naar de stad Groningen. Men kon
bestellingen opgeven die uit de stad werden gehaald en
aan huis werden afgeleverd. Ook in Winschoten waren
boderijders actief.

Het vervoer van personen per autobus was vooral van
belang in de periode tussen de beide wereldoorlogen.
De busmaatschappij "V.P." (Veendam-Pekela) reed van
Veendam via Meeden naar Winschoten. Men reed tevens het
traject Winschoten-Oude Pekela- Veendam. Op 13 januari
1937 werden de lijnen van de V.P. overgenomen door de
GADO.

10



5 Nederzettingsstructuur

5.1 Algemeen

In de gemeente Winschoten liggen de stad Winschoten en
de gehuchten Oostereinde en Zuiderveen.

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de
inwoners- en woningaantallen. De tweede paragraaf geeft
voor de nederzetting Winschoten een beeld van de
ruimtelijke ontwikkelingen in de periode 1850-1940. In
de derde paragraaf komen de gehuchten Zuiderveen en
Oostereinde aan de orde.
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1947 1987

15784 20015

1987

8196

I tuinbouu
ggigrasland
F771 akkerbom)

1815 1S33 1862 1885

bron: E.IJ. Hoisies C1985)

1930

Tot 1987 laat het inwonertal van de gemeente Winschoten
een stijgend verloop zien. Voor de MlP-periode geldt dat
de toename het grootst is in de periode 1879-1899.
Omgerekend naar periodes van 10 jaar is deze toename
gemiddeld ruim 1500.
In de periode daarna blijft de toename per 10 jaar
gemiddeld ongeveer 1400 inwoners.

Eén van de redenen van de stijging in de periode 1879-
1899 is waarschijnlijk de bloei die Winschoten als
handelsstad doormaakte.
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De woningvoorraad neemt het meest toe in de periode
1899-1930, namelijk met ruim 600 woningen per periode
van 10 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog worden er ruim
1400 woningen per 10 jaar bijgebouwd. De woningbezetting
daalt dan ook sterk tot 2.4 personen per woning in 1987.

5.2 Nederzettingsstructuur per dorp

WINSCHOTEN

De onstaansgeschiedenis van Winschoten wordt gekenmerkt
door de kombinatie van een wegdorp met een vesting.
Winschoten is in de lle eeuw ontstaan op de kruising van
een handelsweg die een zandrug volgt, en het riviertje
de Rensel. Op deze kruising staat een bidkapel die in
1275 door de Cisterciënsters van Aduard wordt vervangen
door een gotische kerk met vrijstaande toren. Om de kerk
en het kerkhof vormt zich de eerste bebouwingskern, de
Wevershorn. Langs de handelsweg in noordelijke richting
ligt eveneens wat bebouwing. Op de kruising van weg en
water ligt een brug, de Pijp genaamd.
Eind 16e eeuw wordt het dorp Winschoten in opdracht van
graaf Willem Lodewijk van Nassau omwald. Op een kaart
uit 1593 wordt Winschoten reeds als een vesting
aangegeven. Deze heeft een door de Rensel doorkruiste
omwalling met negen bastions en drie poorten, te weten
de Groninger (westen), de Zijlster (oosten) en de
Blijhamster poort (zuiden). Vanuit Winschoten worden
andere fortificaties zoals Nieuweschans, Boneschans,
Oudeschans en Bourtange bevoorraad.
In de loop van de 18e eeuw verliest Winschoten zijn
militaire funktie, de wallen worden afgegraven, en de
plaats ontwikkelt zich tot een handelscentrum in Oost-
Groningen. Aan het noordelijke uiteinde van de
Langestraat ontstaat rondom een pelmolen een tweede
buurtschap, de Molenhorn.

rond 1850
In het begin van de 19e eeuw beleeft Winschoten een
bloeiperiode. Door aanwijzing als zetel van het
"Département de 1'Ems occidental" in het Franse
keizerrijk (1811) krijgt de nederzetting betekenis als
bestuurlijk centrum. De komst van een
arrondissementsrechtbank (later kantongerecht), het
kadaster, een belastingskantoor en de hieraan verbonden
notabelen en ambtenaren zijn hiervan het gevolg. In 1825
krijgt Winschoten stadsrechten van Lodewijk Napoleon.

De bestuurlijke impuls veroorzaakt een verstedelijking
en trekt de komst van bedrijven en industrieën aan. Het
centrum van het stadje komt te liggen in het gebied
Torenstraat-Blijhamsterstraat. Hier laten de notabelen
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hun neo-klassicistische herenhuizen bouwen (invent.nrs.
43-49) en staan winkels (invent.nr. 53) en een paar
hotels zoals Wisseman (later Dommering, hoek Rensel-
Langestraat) en Vrijheid (einde Blijhamsterstraat,
invent.nr. 42). In 1845 wordt aan de Blijhamsterstraat
tegenover de splitsing met de Liefkensstraat het
gemeentehuis annex rechtbank neergezet.

Het oude centrum, de Wevershorn, heeft een web-achtig
stratenpatroon bestaande uit de Beersterstraat, de
Markstraat, de Carolieweg (vroeger Jodenstraat), de
Engelsestraat, de Poortstraat, de Liefkensstraat en de
Vissersdijk. De bebouwing is, m.u.v. de Beersterstraat
kleinschalig, staat direkt op de weg en is van het
symmetrische type. Aan de Langestraat staan voornamelijk
woonhuizen. De Binnen en Buiten Venne vormen het
havengebied, waar veel pakhuizen (invent.nrs. 82-84)
gelegen zijn.

Het tweede buurtschap, de Molenhorn, omvat de
Engelsetilstraat, de Dwingeloweg, de Hofstraat en de
Olieslagerstraat. De bebouwing ligt hier iets verspreid
en bestaat voornamelijk uit kleine panden van het
symmetrische en het krimpjestype.
Daarnaast bestaan er kleinere buurten. In het noorden
ligt Bovenburen dat wordt gevormd door een streek
Oldambster boerderijen waartussen het landgoed Oude Werf
(invent.nr. 88) ligt. Ten zuidwesten van de Langestraat
ligt Hoge Klei dat rondom de daargelegen steenfabriek is
ontstaan. Aan de westzijde van Winschoten liggen het St.
Vitusholt en de Garst. Het St. Vitusholt strekt zich uit
vanaf het Winschoterdiep tot aan het Zuiderveen. Langs
een kronkelende weg liggen her en der kleine boerderijen
van het krimpjestype. De Garst ligt tussen Hoge Klei en
het Zuiderveen. Op deze zandheuvel liggen eveneens
kleine boerderijen verspreid.

De verstedelijking die na 1800 inzet, brengt een aantal
veranderingen met zich mee. Het N.H. kerkhof wordt in
1830 verplaatst naar de Hofstraat. Hiernaast wordt een
Joods kerkhof aangelegd. Het Marktplein wordt in 1853
geplaveid. Het terrein ten zuiden van het Bosplein wordt
in 1830 geëgaliseerd om als Marktkamp te dienen. Ten
westen hiervan is men in 1826/27 op initiatief van de
N.H. predikant Steringa Kuiper en in het kader van de
werkverschaffing begonnen met de aanleg van een
wandelbos, het Sterrebos.
Vanwege de aanleg en het karakter ervan wordt het
wandelbos aangeduid als gebied met bijzondere waarden
(zie paragraaf 6.2), hoewel het van voor 1850 dateert.

In de eerste helft van de 19e eeuw kent Winschoten een
aantal industrieën. Op de Wevershorn zijn veel wevers
gevestigd. Bij de Garst staat een pottenfabriek en bij
de brug in de Beersterweg over de Rensel, de Posttil,
staat een houtzagerij. Het stadje heeft drie
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steenfabrieken (alle drie zijn ze reeds verdwenen): één
aan het einde van de Langestraat, één bij de Posttil en
de al genoemde op de Hooge Klei.
Er is bovendien een serie molens: bij de Molenhorn
(1763, invent.nr. 82), twee aan het Winschoterdiep
(1853, invent.nr. 84 en 1862, invent.nr. 87) en een op
de kruising St.Vitusholt-de Garst (afgebroken).

1850-1900
De groei van Winschoten die in de eerste helft van de
19e eeuw is begonnen, zet zich in de tweede helft van
deze eeuw voort.
De uitbreiding uit zich allereerst in vergroting en
verdichting van de bestaande kern Wevershorn-
Langestraat-Molenhorn. Met name het gebied tussen de
Langestraat en de Venne wordt dicht bebouwd.
Daarnaast breidt het stadje zich uit door middel van
lintbebouwing langs o.a. het Winschoterdiep richting
Heiligerlee, het St. Vitusholt, de Garsterstraat, en
kleine aanzetten langs de Oudewerfslaan, het Verlengde
Zandpad (nu Witte de Withstraat) en de Ludensweg.

De stedebouwkundige ontwikkeling van Winschoten wordt in
deze periode, en daarna, beïnvloed door de aanleg van
twee infrastructurele werken, te weten de spoorlijn
Groningen-Nieuweschans in 1868 en het Omsnijdingskanaal
in 1880.

Door de aanleg van de spoorlijn krijgt de uitbreiding in
zuidelijke richting een grote impuls. Tot de Tweede
Wereldoorlog zal deze spoorlijn de zuidgrens van de
bebouwing van Winschoten blijven vormen, m.u.v. de
Garst.

DE SPOORLIJN GRONINGEN-NIEUWESCHANS (1868)

Stationsbuurt
Allereerst wordt in 1883 de Stationsweg (invent.nrs. 11-
17 en 38-41) aangelegd die de Garstestraat met de
Blijhamsterstraat verbindt en het in 1868 gebouwde
station derde klasse (invent.nr. 17) ontsluit. Schuin op
het station wordt in 1884 de Stationsstraat (invent.nrs.
18-20) gepland. Aan beide straten en aan de Garstestraat
worden luxueuze, neo-klassicistische villa's neergezet.
De straten worden aangelegd op particulier initiatief.
De gemeente bemoeit zich er nauwelijks mee omdat de
grond in Winschoten hoofdzakelijk particulier bezit is.

Slechts over de aanleg en uitvoering van gas, licht etc.
wordt tussen particulieren en gemeentebestuur overleg
gevoerd. Ondernemers leggen de straten aan en verkopen
de aangelegen percelen of bebouwen deze. De gemeente
neemt daarna het onderhoud van de straten op zich.
In het laatste decennium van de 19e eeuw wordt het
gebied tussen spoorlijn en Wevershorn op deze wijze
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opgevuld.
Ten westen van de Blijhamsterstraat worden de Emmastraat
(1897), de Burgemeester Venemastraat (1900, de
Poststraat (1900) en de Paul Krugerstraat (1901)
aangelegd. De Emmastraat is gebouwd door aannemer Roelfs
en in de jaren 1898-1899 met vrijstaande herenhuizen
bebouwd (invent.nrs. 32-37). De Burgemeester
Venemastraat krijgt een aaneengesloten bebouwing van
twee a drie verdiepingen hoog die bestemd is voor de
middenklasse (invent.nr. 31).
De Poststraat sluit aan op de in 1863 aangelegde
Schoolstraat. Hier komen in 1900 de Ambachtschool (in de
jaren '50 vernieuwd) en in 1907 het Postkantoor van de
architect Ch. Peters.
De Paul Krugerstraat (invent.nr. 96) is aangelegd door
notaris Riedel op zijn eigen grond, "Riedels Toene".
Hier worden, evenals aan de Blijhamsterstraat, luxueuze
herenhuizen gebouwd.

Vanwege het speciale karakter en de gaafheid van de
bebouwing van het Stationsgebied (omvattende de
Stationsweg, Stationsstraat, Garstestraat, Emmastraat,
Burg. Venemastraat, Paul Krugerstraat en het zuidelijke
deel van de Blijhamsterstraat) dat duidelijk de sfeer
van het bouwen rond de eeuwwisseling van de gegoede
burgerij laat zien, wordt dit gebied aangeduid als
gebied met bijzondere waarden (zie paragraaf 6.2).

Potkamp
Tegelijkertijd onstaat ten westen van het Stationsgebied
rondom de pottenfabriek (verdwenen) en de zuivelfabriek
(1883, vernieuwd) een arbeiderswijk, de Potkamp genaamd.
Aan het Kleidelverspad (later Watertorenstraat) wordt in
1895 door de gemeentelijke Bouwvereniging een serie
arbeiderswoningen van het krimpjestype gebouwd.
Aan het einde van het Kleidelverspad verschijnt in 1902
een watertoren van de architect J. Schotel uit
Rotterdam. De toren is aan het einde van de jaren '60
gesloopt en vervolgens is op deze plek een overdekt
zwembad gerealiseerd. Veel van de bebouwing van de
Potkamp is na 1940 vervangen of vernieuwd.

Vierwindenbuurt
Het gebied tussen de Venne en het Wandelbos wordt
eveneens bestemd voor arbeiders. Evenals in de
Stationsbuurt zijn particuliere ondernemers hier de
initiatoren.
In 1896 komt hier door een samenwerking van notaris
Riedel en aannemer Roelfs de Vierwindenbuurt tot stand.
Langs vrij smalle straten worden dicht op elkaar
staande, luxere arbeiderswoningen gebouwd.
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HET OMSNIJDINGSKANAAL (1880)

Het tweede infrastructurele element, het
Omsnijdingskanaal, heeft gevolgen voor de bestaande kern
van Winschoten.
Pas na 1900 wordt het gebied ten noorden van de
Langestraat opgevuld (zie 1900-1940). Omdat er in het
centrum zelf te weinig opslagruimte is, wordt in 1880
250 meter ten noordoosten ervan een kanaal aangelegd dat
de Venne moet ontlasten. De Binnen Venne wordt gedempt
en de havenactiviteiten worden verplaatst naar de
Oosterhaven, de dode tak van de Rensel. De Pijp, de brug
die de Langestraat en de Torenstraat met elkaar
verbindt, wordt afgebroken. Bovendien worden de
Ludensweg, Bovenburen en Oostereinde van het centrum
afgesneden.
Na de demping van de Binnen Venne verdicht het gebied
Langestraat-Venne zich enorm. De hiergelegen panden
verdubbelen zich zodat achter het bestaande
bebouwingslint een tweede lint ontstaat (nr. 79).

REGIONAAL CENTRUM

Het centrum van Winschoten is in deze periode een
brandpunt van onderwijs, godsdienst, cultuur, handel en
industrie. Winschoten kent een grote verscheidenheid aan
scholen. Lagere scholen bevinden zich aan de Langestraat
(afgebroken), Engelsestraat (1888, afgebroken),
Pottebakkersstraat (1882, afgebroken), Schoolstraat
(1863, afgebroken) en op Hoge Klei (christelijk, 1883,
1955 vernieuwd). Verder zijn er een Ambachtschool, een
Franse school, een Gymnasium (1842) en een H.B.S. (1879,
1976 afgebroken) aan de J. Modastraat.
Behalve de Middeleeuwse N.H. kerk heeft Winschoten
verschillende andere kerken: een Evangelisch Lutherse
kerk aan de Vissersdijk (1837), een Vrije Evangelische
kerk aan de Liefkensdwarsstraat (1876), een R.K. kerk
met pastorie aan de Langestraat (1900, invent.nr. 75)
van de architect Tepe en een Gereformeerde kerk aan de
Buiten Venne (1901, invent.nr. 78) van de architect J.
Van Lenning. Aan de Bosstraat staat de Synagoge met
rabbinaatshuis en badhuis (ca.1850, invent.nr. 70). (10
procent van de vooroorlogse bevolking van Winschoten was
Joods).
Culturele activiteiten vinden plaats in de Harmonie aan
het Bosplein (1890, invent.nr. 29), Hotel Dommering
(1972 afgebrand) en Hotel der Nederlanden aan de
Torenstraat (invent.nr. 61).
Daarnaast vestigen zich in Winschoten veel winkeliers en
bedrijven zoals een likeurstokerij aan de
Blijhamsterstraat, een tabakfabriek aan de
Vennedwarsstraat, rijwielfabriek Gruno aan de
Torenstraat (1897-1938) en bierbrouwerijen op Hoge Klei
en bij de kruising Bovenburen-Winschoterdiep (invent.nr.
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89).
Aan het spoor vestigt zich in 1897 de Constructie
Werkplaats Winschoten, vanaf 1904 de Noord Nederlandse
Machinefabriek genaamd. Ten oosten van de Garst zijn aan
het spoor een leerlooierij en een matrassenfabriek
gevestigd. Aan de noordzijde van de Oosterhaven wordt in
1857 een gasfabriek opgericht die in 1897 door de
gemeente wordt overgenomen en wordt verplaatst naar de
Gaslaan.
Eén van de opvallendste gebouwen van Winschoten is het
nieuwe stadhuis aan de Langestraat, op de hoek met de J.
Modastraat. Het is in 1897 gebouwd naar een ontwerp van
rijksbouwmeester Ch. Peters en uitgevoerd door gemeente-
architect K. de Grooth (invent.nr. 66). Het gebouw is
opgetrokken in een overwegend neogotische stijl met hier
en daar Jugendstil-elementen.
Peters blijft hierna actief in Winschoten. In 1906 is
hij betrokken bij de restauratie van de N.H. kerk en
toren en in 1907 levert hij het ontwerp voor het
postkantoor.

1900-1940
Na de eeuwwisseling breidt Winschoten zich verder uit.
Het centrum verdicht zich en een deel van de bestaande
bebouwing wordt vernieuwd. De havenfunktie verdwijnt
hier geheel door de demping van de Buiten Venne in 1916
en de Oosterhaven in 1931.
Het gebied dat omsloten wordt door het Omsnijdingskanaal
en de Spoorlijn raakt in de eerste helft van de 20e eeuw
volledig opgevuld, voornamelijk door de bouw van
woningen, eerst in het zuiden en westen, later in het
oosten en noorden.
De woningbouw wordt gepleegd door drie verschillende
(soorten) opdrachtgevers: door de Stichting Winschoter
Woningbouw (S.W.W.), door het gemeentebestuur en door
particulieren.

Stichting Winschoter Woningbouw
De S.W.W. is opgericht in 1914 en neemt de taken over
van de Bouwvereniging, het gemeentelijk instituut voor
de bouw van arbeiderswoningen uit 1893. In 1948 gaat de
S.W.W. op in het gemeentelijk woningbedrijf.
De S.W.W. bouwt woningen voor arbeiders en lagere
ambtenaren die worden gefinancieerd met behulp van
Rijkssubsidies. Tot de Tweede Wereldoorlog worden acht
projekten gerealiseerd :
- St. Vitusstraat, 1917, woningen voor arbeiders van de
N.N.Machinefabriek.

- Molenhornweg,1918.
- Hofstraat, 1919 (invent.nr. 86).
- Burgemeester Engelkenslaan en St.Vitusholt, 1920.
- Trekweg, 1922 (1972 gesloopt).
- Hessenbril, 1932 (1972 gesloopt).
- Witte de Withstraat, 1933.
- Vosseweg, 1937, dubbele woningen voor "minder
aangepaste gezinnen".
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Door de activiteiten van de S.W.W. is met name het
westelijk gedeelte van het bovengenoemde gebied, tot aan
het St.Vitusholt, in ontwikkeling gebracht. De woningen
zijn geplaatst in een rij of zijn dubbel, staan haaks op
de weg en hebben vaak voor en achter een kleine tuin. Na
1948 zijn de meeste woningen aan de bewoners verkocht.

De gemeente
Naast de S.W.W. is het gemeentebestuur actief in de bouw
van "woningen voor middenstanders en ambtenaren" die
wordt gefinancieerd met behulp van het Koninklijk
Nationaal Steun Comité. Met name aan de oostkant van de
stad worden vrijstaande villa's of dubbele
burgerwoningen neergezet :
- Kastanjelaantje (in 1925 Burg. Wicherstraat), 1916,
twee huizen.

- Engelselaan, 1916, twee huizen.
- Oranjestraat, noordzijde, 1917, vier woningen.
- Gassingel, 1919, acht huizen (1972 gesloopt).
- Bossingel, 1919, acht woningen (invent.nr. 25).
- 32 woningen ten behoeve van de ambtenaren van de Raad
van Arbeid aan de Noorderstraat, Bossingel, Hoogstraat
en op Hoge Klei, 1919.

- Wilhelminasingel, 1920, twee huizen.

Het gemeentebestuur zette zich tevens in voor de eerste
saneringsplannen. Deze betreffen de bebouwing van het
Schott's plein, het gebied tussen de Buiten Venne,
Engelsetilstraat en Olieslagersstraat.
In 1928 koopt de gemeente de grond op en drie jaren
later is het Noorderplein voltooid : 32
arbeiderswoningen gesitueerd in verschillende blokken
die afwisselend één of twee verdiepingen hoog zijn. De
bebouwing vertoont kenmerken van de Amsterdamse School.
De meeste woningen die door de gemeente zijn gebouwd,
zijn ontworpen door gemeente-architect Bolhuis.

Particulieren
Tot slot zijn woningen gebouwd door particulieren, met
name in het gebied tussen de Langestraat en het
Omsnijdingskanaal.
In 1931 wordt de dode tak van de Rensel, de oude
Oosterhaven, gedempt. Hier wordt het Burgemeester
Schönfeldplein aangelegd. Aan de zuidzijde hiervan ligt
de noordwand van het Marktplein met de oude Oldambster
Herberg (1988 afgebroken), het politiebureau en
bedrijfspanden. Aan de overzijde, op het terrein van de
voormalige tuin van Dommering, worden vrijstaande
villa's neergezet.
Vanuit het plein lopen noordwaarts de Dr. D. Bosstraat
en de Schönfeldsingel. Beide straten zijn bebouwd met
luxe vrijstaande of dubbele villa's. Haaks erop lopen
vanaf de Langestraat de J. Modastraat, de Mr. J.E.
Viëtorstraat en de Gaslaan.
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In het gebied ligt, zoals gezegd, een aantal bijzondere
gebouwen. Aan de Schönfeldsingel, schuin tegenover de
splitsing met de Modastraat, staat de Marechaussee-
kazarne (nu woningen). Hiernaast is de Christelijke
U.L.O. gelegen (1920). Daartegenover, op de hoek
Schönfeldsingel-Viëtorstraat, is in 1930 de Doopsgezinde
kerk gebouwd.
Aan de Gassingel wordt in 1926 het St. Lucasziekenhuis
met een R.K. school geopend (architect W. Luppes,
verbouwd, school afgebroken). Dit ziekenhuis staat in
verbinding met de R.K. kerk aan de Langestraat. Aan de
Schortinghuisstraat verrijst in de jaren '30 een
gelijknamige school.
Ten noorden van het Omsnijdingskanaal worden eveneens
twee openbare scholen in de stijl van de Amsterdamse
School neergezet: aan het Omsnijdingskanaal en aan de
Tromplaan, een zijstraat van de Oudewerfslaan. Ten
zuiden van het kanaal, naast de Chr. U.L.O., wordt een
tennisbaan aangelegd en achter het gemeentehuis een
sportterrein voor de H.B.S.

Ten oosten van de Blijhamsterstraat wordt in 1897 de
Wilhelminasingel aangelegd. Deze straat sluit de
Wevershorn aan de oostzijde af en zorgt voor een
verbinding buitenom van de Beersterstraat/Posttil met de
Blijhamsterstraat/Stationsweg.
De westzijde van de Wilhelminasingel wordt in de periode
1910-1930 door particulieren volgebouwd. Hierachter komt
aan de Engelsestraat in 1911 een U.L.O..
Tegenover de Wilhelminasingel, aan het spoor, worden
rond 1915 de Julianastraat en de P. van Dijkstraat
aangelegd, beide eveneens bestemd voor particuliere
woningbouw. Opvallende panden zijn hier de garage met
kenmerken van de Amsterdamse School en het kubistische
woonhuis in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid van
architect H. Haan aan de P. van Dijkstraat (invent.nr.
76).

In de j aren '20 wordt het terrein van de Marktkamp
bebouwd. In 1920 verrijst aan het Bosplein het nieuwe
gebouw van de Raad van Arbeid (invent.nr. 94, nu
Rijksbelastingen).
Ten zuiden hiervan worden in 1925 de Burgemeester
Wicherstraat en de Mr. Moddermanstraat aangelegd. Beide
straten worden bebouwd met luxueuze, vrijstaande
villa's.

Door de hierboven genoemde vormen van woningbouw is het
gebied dat wordt omsloten door het Winschoterdiep-
Omsnijdingskanaal, Beersterweg/Wilhelminasingel,
spoorlijn en St. Vitusholt bijna geheel volgebouwd.
Vanuit het centrum lopen straalsgewijs uitvalswegen
waarlangs lintbebouwing zich uitstrekt. Deze bestaat
meestal uit vrijstaande burgerwoningen uit de jaren '20
en '30, zoals de Grintweg, de Oudewerfsiaan, de Witte de
Withstraat en de Ludensweg die in het noorden door de
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Bovenburen worden verbonden.
Vanaf de Bovenburen lopen naar het noorden de
Kloosterlaan en de Hoorntjesweg. In het zuiden, langs de
Blijhamsterweg, worden in de jaren '20 en '30 eveneens
burgerwoningen neergezet.

Aan de westzijde van de bebouwde kom is de weg door het
St. Vitusholt aan de westkant bijna geheel bebouwd. Ten
noordwesten van deze weg wordt in de jaren '30 de
Accacialaan aangelegd die uitmondt op het Gereformeerde
kerkhof.
Ten zuiden van het spoor is in de periode 1890-1940 een
lanengebied ontstaan. Langs zandwegen die schuin op de
doorgaande weg lopen, liggen arbeiderswoningen die
meestal evenwijding aan de weg zijn gericht. De woningen
zijn van het krimpjestype en het dubbele symmetrische
type.
In de jaren '20 komt in dit gedeelte van de stad een
aantal recreatieve voorzieningen. In de jaren 1910-1920
wordt aan de oostkant van het St. Vitusholt een tweede
wandelbos aangelegd : het "Gemeentebos" of "Maintebos".
In 1921 worden aan de 8e laan een gemeentelijk
sportterrein en een zwembad geopend. De voetbalclub
W.V.V. legt in 1923 ten noorden van de spoorlijn haar
eigen terrein aan.

De Garst, die op het St. Vitusholt uitmondt, is rond
1940 geheel bebouwd met burgerwoningen. De oriëntatie
van de panden ten opzichte van de weg is afwisselend
haaks of schuin. Ook langs de zuidoostelijke zijstraten
van de Garst, de Pekelderstraat en de Heuvelstraat,
worden veel burger- en arbeiderswoningen neergezet. Aan
de noordzijde van de Pekelderstraat ligt het R.K.
kerkhof.

Aan de oostzijde van de stad wordt op het terrein dat
ingesloten is door de Wilhelminasingel, de Rensel en de
spoorlijn, in de jaren '20 (naar een plan uit 1910) een
industriegebied aangelegd.
In 1922 wordt in zuidelijke richting een zijtak van de
Rensel gegraven, de Tramhaven. Een paar jaar later
krijgt deze haven een oostelijke arm: de nieuwe
Oosterhaven. Langs de Oosterhaven wordt een
goederenspoorlijn aangelegd. In het industriegebied
vestigt zich o.a. de Gembo (1916), een chemische fabriek
(nu AKZO).
Ten noorden van de Rensel en ten oosten van
steenbakkerij "de Hoop" wordt een kanaal gegraven naar
de hier gelegen strocartonfabriek (verbouwd) en
expeditie-onderneming (eveneens verbouwd).
Aan de andere zijde van de Beersterweg ligt garage
Wieling, een pand in de stijl van de Amsterdamse School.
Ten westen van de Tramhaven ligt het rangeerterrein van
de Stroomtramweg Maatschappij Oostelijk-Groningen
(verdwenen) en haar hoofdkantoor (invent.nr. 97, nu
kantoor Gemeente Werken).
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Na 1940
Na de Tweede Wereldoorlog breidt Winschoten zich verder
uit. Straalsgewijs worden rondom de stad van 1945
woonwijken gebouwd. De noordgrens wordt hierbij gevormd
door het nieuwe Winschoterdiep, de zuidgrens door de in
1968 aangelegde Udensweg.
In het westen groeien Winschoten en Heiligerlee
(gedeeltelijk gemeente Scheemda) aan elkaar vast. De
oostzijde van het gemeentelijk grondgebied is
gereserveerd voor industrie.
Het westelijk deel van de stad wordt beter ontsloten
door de Molenweg (1956) die het St. Vitusholt met de
Bovenburen verbindt.
In de jaren '50 en '60 wordt het gebied tussen de
Bovenburen en de Nassaukade/Omsnijdingskanaal volgebouwd
met woningen. Daarnaast wordt aan de oostzijde het
Stadspark met sportterreinen aangelegd. Langs de
Stikkerlaan worden een scholengemeenschap, een sporthal
en een Pedagogische Aacademie neergezet.
Aan de westzijde, tussen de Accacialaan en de spoorlijn,
legt men in de jaren '50 de Kastanjelaanbuurt aan. In
het zuiden wordt het gebied tussen spoor en Udensweg,
Plan Zuid, bebouwd.

In de jaren '70 en '80 verplaatsen de
nieuwbouwactiviteiten zich naar de noordrand. Ten
noorden van de Bovenburen, tussen Molenweg,
Winschoterdiep en Beersterweg, wordt dan Plan Noord
uitgevoerd. De streek Oldambster boerderijen verdwijnt
grotendeels, het landgoed Oude Werf met de theekoepel
blijft gehandhaafd.
In het oostelijke deel van dit gebied komt, aansluitend
op het reeds bestaande Stadspark, een nieuw Stadspark.
In de jaren '80 begint men met de uitvoering van het
Plan Accacia, tussen de Accacialaan, een woonwijk en de
Grintweg.

De oostzijde wordt in beslag genomen door de zich
uitbreidende industrie. In 1988 komt hier de oostelijke
ringweg gereed om dit gebied beter te ontsluiten en de
drukke Wilhelminasingel te ontlasten.

Naast deze concentrisch gerichte uitbreidingen ondergaat
het centrum van Winschoten enkele ingrijpende
veranderingen die de oude struktuur gedeeltelijk
doorbreken. Behalve vervanging van de oude,
karakteristieke bebouwing, verdwijnen de Liefkensstraat
en de Vissersdijk voor een groot deel door de doorbraak
Vennedwarsstraat-Emmastraat (1968).
Het doortrekken van de Venne heeft tot gevolg dat er een
betere verbinding tussen het centrum, de winkelstraat
Langestraat-Torenstraat, en het station ontstaat. Maar
tegelijkertijd is de structuur van het stratenpatroon
ingrijpend gewijzigd.
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Een ander gevolg van de reconstructie van het centrum is
het verdwijnen van het water. In 1956 wordt het
westelijke deel van het Winschoterdiep gedempt en
ontstaat de Nassaustraat. Omstreeks 1970 dempt men het
Omsnijdingskanaal (dan Mr. D.U. Stikkerlaan genaamd) en
wordt het Oldambtplein gevormd op het vroegere knooppunt
van waterwegen. Op de plek van de steenfabriek worden
het cultureel centrum "de Klinker" en een muziekschool
gebouwd.

5.3 Verspreide bebouwing

De gemeente Winschoten kent drie gehuchten :
Winschoterzijl, Zuiderveen en Oostereinde.
Het eerste, Winschoterzijl, bestaat nu nog slechts uit
een schutsluis tussen de Pekel A en de Rensel, een
gietijzeren brug en een sluiswachterswoning (invent.nr.
77). Vroeger stonden hier meer panden, voornamelijk
woonhuizen, en tot 1850 een R.K. schuilkerk.

Ten zuidoosten van Winschoten, ten zuiden van het St.
Vitusholt en de Garst, ligt het Zuiderveen. Langs de weg
Winschoten-Oude Pekela, die rond 1850 ca. 200 meter ten
oosten van de huidige weg ligt, zijn aan de westzijde
boerderijen gelegen.
In het noorden ligt een streek van vier boerderijen ca.
300 meter ten westen van de doorgaande weg. Aan de
oostzijde liggen een paar boerderijen ongeveer 200 meter
van de weg af. De meeste boerderijen zijn van het
Oldambster type en liggen evenwijdig aan de
lengterichting van de kavel. Eén boerderij (invent.nr.
1) is in 1916 ontworpen door de tot De Stijl gerekende
architect Jan Wils.
Ten noorden van de Zuiderveenster Hoofdwijk ligt aan de
westkant, op de plaats van de oude herberg, een café.
Hiertegenover staat een garage met kenmerken van de
Amsterdamse School. Het Zuiderveen is grotendeels intact
gebleven.

In het noorden van de gemeente, op de splitsing van de
weg naar Beerta en naar Oostwold ligt het Oostereinde.
De bebouwing bestaat uit een serie Oldambster
boerderijen. Hiertussen, en dan met name aan de
noordzijde van de splitsing, ligt een meer kleinschalige
bebouwing, bestaande uit arbeiderswoningen van het
krimpjestype en burgerwoningen uit de jaren '30.
De boerderijen staan evenwijdig aan de kavelrichting, de
kleinere bebouwing staat haaks op de weg. Veel van de
bebouwing is vernieuwd en een gedeelte is afgebroken.
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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 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 Winschoten hebben alleen in Winschoten
vermeldenswaardige uitbreidingen plaatsgevonden (zie
hoofstuk 5.2). De stedebouwkundige typologie van
Winschoten is op de volgende pagina in kaart gebracht.

Voor de rest liggen er in de gemeente enkele gehuchten
waar slechts sprake was van verdichting langs het in
1850 al aanwezige stratenpatroon en/of uitbreiding langs
bestaande (doorgaande) wegen. Hiervoor is een
stedebouwkundige typologie dan ook achterwege gelaten.
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6.2 Gebieden met bijzondere (stedebouwkundige) waarden

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

In de gemeente Winschoten zijn twee gebieden met
bijzondere waarden aangeduid. Beide liggen in de
gelijknamige stad. Het eerste gebied is de
Stationsbuurt, het tweede is het Sterrebos.

Gebied 1: Stationsbuurt

De aanleg van de spoorlijn Groningen-Nieuweschans (1868)
betekent een grote impuls voor een uitbreiding van het
stadje Winschoten in zuidelijke richting. Tussen 1868 en
1910 wordt het gebied, gelegen tussen de 18e-eeuwse stad
en de spoorlijn, volgebouwd. Dit gebied kan zowel wat de
bebouwing als de stedebouwkundige structuur betreft als
bijzonder worden aangeduid.
Aan de westzijde wordt het gebied met bijzondere waarden
begrensd door de Garstestraat en aan de oostzijde door
de Blijhamsterstraat. Beide wegen bestaan reeds ver voor
1850, maar de bebouwing erlangs dateert uit de
bovengenoemde periode.

De straten in de uitbreiding zijn aangelegd op
particulier initiatief. De gemeente bemoeit zich hier
nauwelijks mee omdat
de grond in Winschoten hoofdzakelijk particulier bezit
is. Slechts over de aanleg en uitvoering van gas, licht
etc. wordt tussen particulieren en gemeentebestuur
overleg gevoerd. Ondernemers leggen de straten aan en
verkopen de aangelegen percelen of bebouwen deze. De
gemeente neemt daarna het onderhoud van de straten op
zich.

Allereerst wordt in 1883 de Stationsweg aangelegd die de
Garstestraat en de Blijhamsterstraat met elkaar verbindt
en het in 1868 gebouwde station derde klasse ontsluit.
Schuin op het station wordt in 1884 de Stationsstraat
gebouwd. Aan beide straten en aan de Garstestraat worden
luxueuze, neo-classicistische villa's neergezet.
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Langs de Blijhamsterstraat wordt een groot deel van de
bebouwing in het noordelijk deel vervangen. Hier vestigt
zich een aantal bedrijven en winkels. Tegenover de
splitsing met de Liefkensstraat is in 1845 een
gemeentehuis annex rechtbank gebouwd (nu arbeidsbureau).
Ten zuiden hiervan bouwen notabelen en andere
weigestelden hun villa's in eclecticistische en neo-
classicistische stijl. De bebouwing is één a twee
verdiepingen hoog, ligt haaks en dicht op de weg. Aan
het einde van de straat staat het 18e-eeuwse hotel
Vrijheid.

In het laatste decennium van de 19e eeuw wordt het
gebied tussen spoorlijn en Wevershorn opgevuld. Ten
westen van de Blijhamsterstraat worden Emmastraat
(1897), de Burgemeester Venemastraat (1900), de
Poststraat (1900) en de Paul Krügerstraat (1901)
aangelegd. De Emmastraat is door aannemer Roelfs in de
jaren 1898-1899 met vrijstaande herenhuizen bebouwd. De
Burgemeester Venemastraat krijgt een aaneengesloten
bebouwing van twee verdiepingen hoog die bestemd is voor
de middenklasse. De Poststraat sluit aan op de in 1863
aangelegde Schoolstraat. Hier komen in 1900 de
Ambachtschool (in de jaren '50 vernieuwd) en in 1907 het
Postkantoor van de architect Ch. Peters te staan. De
Paul Krügerstraat is aangelegd door de notabel Riedel op
zijn eigen grond, "Riedels Toene". Hier worden, evenals
aan de Blijhamsterstraat, luxueuze herenhuizen gebouwd.

De huizen staan, met uitzondering van de
Blijhamsterstraat, Burgemeester Venemastraat en de Paul
Krügerstraat, op ruime kavels en zijn haaks op de weg
gericht. Er is in verschillende stijlen gebouwd: van
neo-classicistische, eclecticistische en neo-
renaissancistische stijl tot art-nouveau, chaletachtige-
en Berlagiaanse stijl.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt de Venne doorgetrokken
naar de Emmastraat zodat het centrum van Winschoten een
directe verbinding met het station krijgt. Het
oorspronkelijke karakter van de Stationsbuurt is goed
behouden, veel bebouwing is onaangetast. Toch is in
sommige gedeelten, met name de Blijhamsterstraat, het
verval zichtbaar.

Juist vanwege de ontstaanswijze, het enigzins bochtige
stratenpatroon en de hoge architectonische kwaliteit
verdient de Stationsbuurt aan te worden geduid als
gebied met bijzondere waarden.
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Gebied 2 : Sterrebos

Rond 1826 oppert de Winschoter N.H. predikant Steringa
Kuiper het plan om op het terrein ten oosten van de
Garstestraat en ten zuiden van Hoge Klei een wandelbos
aan te leggen. De uitvoering ervan zou kunnen geschieden
in het kader van de werkverschaffing. Het project neemt
enkele tientallen jaren in beslag.

Het bos bestaat uit twee delen die worden gescheiden
door de Secretaris Heikenslaan die de Potkamp en het
centrum met elkaar verbindt. Door middel van een
voetgangerstunnel, uit roodbruine baksteen opgemetseld,
kan men van het noordelijke naar het zuidelijke deel. De
opzet van het wandelbos is in landschapsstijl en heeft
een romantisch karakter. Er zijn grote heuvelpartijen
aangebracht en grillige vijvers gegraven waarlangs en -
over de zandpaden slingeren.

Het noordelijke gedeelte heeft een grote vijver, terwijl
in het zuidelijk gedeelte een hertenkamp is aangelegd.
Op de hoek van de Secretaris Heikenslaan en de Bossingel
staat een bank uit 1936 ter herinnering aan
gemeentesecretaris L.W. Heikens. De beplanting van het
wandelbos bestaat hoofdzakelijk uit eiken en essen.
Hiertussen komen onder andere moerascypres, vlier,
kastanje, kornoelje en klimop voor.

Hoewel de oorspronkelijke vorm niet meer in details
aanwezig is, is de hoofdvorm duidelijk herkenbaar
gebleven. De opzet vertoont hier en daar overeenkomsten
met de park- en tuinontwerpen van L.P. Roodbaard en de
familie Vroom. In grootte en verschijning is het
Sterrebos op regionaal niveau in zijn tijd uniek. Daarom
is het, hoewel het gedeeltelijk van voor 1850 dateert,
aangeduid als een gebied met bijzondere waarden.
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Criteria voor aanduiding van gebieden met bijzondere
waarden

Criteria : Gebied

I. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals :

1. kwaliteit van het ruimtelijk concept + +
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/ + +

voorzieningen
3. betekenis vanwege architectonische/ architec- +

tuur-historische kwaliteiten
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor +

specifiek functionele ontwikkeling.

II. Bijzondere historische betekenis, zoals :

1. structuur, bestemming of verschijningsvorm, ver- + +
bonden 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 pio-
niersfunctie (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) +* +*

* op regionale schaal
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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 architectuurhistorische
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.

28



Literatuurlijst

- Boer, J. de, Dorpen in Groningen. PPD van
Groningen, 1980.

- Boer Sap, S. de, Spoorwegen in Groningen,
Groningen, 1987.

- Botanie, cultuurhistorie, fysische geografie en
ornithologie, Oldambt, PPD Groningen, 1984.

- Hartsema, D. en Mollema, W., Met de boderijders naar
Groningen, Bedum, 1987.

- Hofstee, E.W., Groningen van grasland naar bouwland
1750-1930, Wageningen, 1985.

- Panman, M., Winschoten, verslag vakoefening
nederzettingen T.U. Delft, Groningen, 1988.

- Potjewijd, T., Winschoten, vesting en stad,
Winschoten, 1976.

- Potjewijd, T., Winschoten, leven en werken in de 19e
eeuw, Winschoten, 1977.

- Provinciale Almanak voor Groningen, 1985.

- Schrage, J.G., Winschoten in oude ansichten deel 2,
Zaltbommel, 1978.

- Schroor, M., De landelijke lijn. Kavelpatronen en
lineaire elementen in het Groninger landschap,
cultuurhistorisch bekeken, PPD Groningen, 1987.

- Snijders, F., Fysische geografie in de provincie
Groningen, PPD Groningen, 1985.

- Zandbergen, H. e.a., De stoomtrams van Drenthe en Oost
Groningen, Rotterdam, 1972.

Kaarten

- Kuyper, J., Gemeente-atlas van de provincie Groningen,
Leeuwarden 1867, Hugo Suringar ed., 1:75.000.

- Kater Tz. J., Kaart van alle bevaarbare vaarten en
kanalen in de provincie Groningen, ca. 1850,
1:100.000.

- Topografische kaart, 1853, 1:50.000.

- Topografische kaart, 1902, 1:25.000.

- Topografische kaart, 1934, 1:25.000.

29


