Nieuwe Buitengeul van Reiderland bij het ‘Sluuske van Kuper’ in de
Carel Coenraadpolder vóór de zeewering tussen 1983 en 1986 op
Delta-hoogte werd gebracht. Zie Finsterwolde.
(Foto: W. Friedrich)

Open Monumentendag
Gemeente Oldambt
14 september 2019
10:00-16:00 uur

‘Plekken van Plezier’

In deze brochure treft u informatie aan over de volgende
monumenten:
Finsterwolde

- Open Monumentenavond op de dijk bij
het voormalig ‘Sluuske van Kuper’

Winschoten

- Marktpleinkerk
- Toren d’Olle Witte
- Voormalig rabbinaatshuis
- Molens Berg, Dijkstra en Edens

Bad Nieuweschans - Locloods 1877
Nieuw Beerta

- Waterstaatskerk

Ganzendijk

- Udema’s molen

Oostwold

- Protestantse Kerk
- De Twee Oldambten
- Hervormde Kerk

Midwolda

- Museumboerderij Hermans Dijkstra
- Dorpskerk

Nieuwolda

- Hervormde Kerk

Nieuw Scheemda

- Hervormde Kerk

Achterin vindt u een autoroute, mét kaartje, die u langs
Oldambtster monumenten voert.

Finsterwolde (Open Monumentenavond)
In het kader van het thema ‘Plekken van Plezier’ is er in Finsterwolde gekozen voor een monumentenavond: een nazomeravond
om samen de zon in de Dollard te zien zakken vanaf de dijk bij het
voormalig ‘Sluuske van Kuper’, de voormalige afwateringssluis van
de Carel Coenraadpolder.
Vroeger, toen er nog het haventje
met steigers was aan de Nieuwe
Buitengeul van Reiderland bij het
sluisje, gingen de mensen uit
Finsterwolde daar wel in het
weekeinde of ’s avonds naar toe.
Gewoon om even uit te waaien,
om naar de drukte rond de bootjes
te kijken en... om van hun meegebrachte drankje te genieten!
Volgens de inmiddels hoogbejaarde ex-sluiswachter Arie Kuiper, die
met zijn vrouw nog altijd in de oude sluiswachterswoning in de CCpolder woont, vierde vereniging ‘de Dollard Robben’, die nu haar
boten buitengaats bij de steigers in Nieuwe Statenzijl legt, haar
‘Vlaggetjesdag’ vroeger bij het Sluuske. Daar kwam altijd veel volk
op af.
Wilt u ook vanaf Oldambts grootste landschappelijke monument
meegenieten van de ondergaande zon?
Om 19:00 uur vertrekt vanaf de toren van de Stefanuskerk (hoek
Hoofdweg, Kerkeweg en C.G. Wiegersweg) een bus naar het
monument aan de dijk.
U wandelt er de dijk over en zo’n 300 meter de kwelder op. Daar
geeft de bekende streekhistoricus Cees Stolk een korte toelichting
op de veranderingen die hier na 1983 plaatsvonden met het
aanleggen van de verhoogde dijk.
Terug op de dijk wacht u, onder het genot van een eigen drankje én
live muziek, op de prachtige zonsondergang die rond 20:00 uur
verwacht wordt.

Op de terugweg wordt u gevraagd om een cash-bijdrage voor
muzikant en vervoer. (U bepaalt zelf wat u het waard vindt.)
U kunt u via de mail aanmelden: ide.vandermolen@gmail.com o.v.v.
‘Monumentenavond Finsterwolde’.
Zie ook: landschapoldambt.nl

Winschoten
Marktpleinkerk
Marktplein 1
De Grote Kerk of Marktpleinkerk (ca. 1275),
is een romanogotisch gebouw met vrijstaande klokkentoren (d’Olle Witte). De kerk
stond in het midden van een groot kerkhof,
dat in het midden van de 19e eeuw het
centrale marktplein van Winschoten werd.
Het gebouw telt vijf gewelfjukken, elk met
twee hoge smalle spitsboogvensters, die door nissen in dezelfde
vorm geflankeerd worden. Tegen de wanden staat een lange reeks
grafstenen. De oudste is voor Gerhardus Wemhof, die van 15821607 de eerste dominee was.
De gotische stijl is herkenbaar aan de 22 hoge ramen, doopvont en
altaarstuk. De preekstoel (1745) is afkomstig uit de kerk van het dorp
Oterdum, dat in de jaren 70 van de vorige eeuw werd afgebroken
voor verbreding van de zeedijk. De westingang is in rococostijl.
Het orgel is in 1868 door de befaamde Utrechtse orgelbouwer
C.G.F. Witte geplaatst.
Toren d’Olle Witte
Torenstraat 10
De van de Marktpleinkerk losstaande toren
(15e eeuw) heeft in de 16e eeuw zijn grootste
omvang bereikt. De vierkante torenstomp
herbergt o.a. gevangeniscellen. In de achtkantige opbouw, daterend van 1931, is een 49
klokken tellend carillon te vinden. De toren is te

beklimmen tot aan de beiaardierskamer. Daar is alle techniek van
het carillon, de speeltrommel en het torenuurwerk te zien. Stadsbeiaardier Vincent Hensen bespeelt deze dag het carillon.
Voormalig Rabbinaatshuis (1895)
Bosstraat 22
Opvallend is de gevel in Moorse
trant: raambogen, kopjes (waarschijnlijk geldschenkers realisatie
Joods Centrum) en geglazuurde
stenen.
Winschoten
was
na
Amsterdam de Nederlandse stad
met relatief het grootste aantal
Joden. Boven woonde de rabbi
(voorganger in synagoge) en
beneden werd vergaderd. Bij de
restauratie in 2002 werd de mikwe,
een ritueel bad dat dienst doet bij
verschillende plechtigheden, teruggevonden. Ondanks een eerdere
brand verkeert deze nog in originele staat.
Molen Edens
Nassaustraat 14
Winschoten wordt ook wel ‘molenstad’ genoemd. En niet voor niets:
aan de Nassaustraat / Grintweg staan er drie op een rij.
Molen Edens, een korenmolen, is
niet alleen de oudste molen van de
drie, maar ook de oudste molen in
de provincie Groningen.
De molen werd in 1763, naar alle
waarschijnlijkheid, als pelmolen gebouwd en later ook als korenmolen
ingericht. Nu is alleen het maalwerk
nog aanwezig.
De molen werd in 1870 verhoogd, in 1985 ingrijpend gerestaureerd
en is sindsdien op vrijwillige basis in bedrijf.

Activiteiten deze dag: een rondleiding in de molen met uitzicht over
Winschoten, verkoop van diverse soorten meel, weefdemonstraties,
ijscokar en verkoop van ansichtkaarten.
Molen Dijkstra
Nassaustraat 63
Molen Dijkstra (1862) was de
grootste en hoogste molen van
Winschoten voordat molen Edens
voor de tweede maal verhoogd
werd. De molen heeft een inrichting
met vier koppels maalstenen en
twee pelstenen. Daarnaast is de
rest van de pellerij in zijn geheel
bewaard gebleven. De molen is
hiermee waarschijnlijk de meest ‘steenrijke’ molen van Nederland.
De molen is enkele malen gerestaureerd en regelmatig op vrijwillige
basis in bedrijf.
Molen Berg
Grintweg 63
Molen Berg is een in 1854 gebouwde
stellingmolen.
In de molen kan graan worden gemalen
voor de bakker, maar ook gerst worden
gepeld om er gort van te maken.
De molen heeft geen zeilen, maar kleppen
op de wieken, die door de molenaar vanaf
de stelling kunnen worden gesloten en
geopend.
Zoals alle molens in Winschoten is ook
deze naar de laatste particuliere eigenaar
vernoemd.
De molen wordt bemand door 2 vrijwillige molenaars.

Bad Nieuweschans
LocLoods 1877
Oudezijl 1
De werkplaats voor stoomlocomotieven, gebouwd in 1877,
maakte deel uit van een groot
spoorwegcomplex
uit de 19e
eeuw met o.a. twee draaischijven, een groot station met
visitatiehal, hotel-restaurant en
een goederenloods in Nieuweschans. De rest van het complex
is verdwenen, maar de locomotieven werkplaats is gerestaureerd
aan het begin van deze eeuw. Het monument staat als een kwart
cirkel tegenover de vroegere draaischijf. Het prachtige stoere
gebouw van baksteen, granieten zuilen en plafonds van Amerikaans
grenen is uniek in Nederland.
Het ligt op een paar honderd meter van de Duitse grens, aan een
bocht van de rivier de Westerwoldse Aa. Het wordt momenteel
ingericht voor de Graanrepubliek met een winkel, café (terras aan
het water), bakkerij, pastamakerij, brouwerij en distilleerderij. Tijdens
de Open Monumentendag zijn maquettes van de ontwerpen voor
Ganzedijk / Hongerige Wolf van de Prix de Rome inzending te
bekijken.

Nieuw Beerta
Waterstaatskerk
Hoofdweg 18
Tussen 1824 en 1875 werden veel
kerken gebouwd met financiële
steun van het Ministerie van
Waterstaat (‘Waterstaatskerken’).
De zaalkerk van Nieuw Beerta is
zo’n Waterstaatskerk, gebouwd in
1856 als vervanger van een 17e
eeuwse kerk.
Naast de preekstoel is een marmeren gedenksteen geplaatst ter
nagedachtenis aan dominee B.J. Ader, sinds 1938 predikant in deze
kerk en in 1944 doodgeschoten vanwege zijn verzetswerk. Zijn
echtgenote, J. Ader-Appels, zette zijn verzetswerk voort en schreef
over de oorlogsjaren het boek ‘Een Groninger pastorie in de storm’.
Bezoekers worden getrakteerd op koffie / thee met iets lekkers.

Ganzedijk
Udema’s molen
Westzijde van het Zijldiep
De molen werd in 1868 gebouwd op
dezelfde plek waar tot 1854 ook een
molen stond. Na enkele restauraties is
de molen weer volledig maal- en
pelvaardig. De molen heeft specifieke
Groningse kenmerken op de Fauël
fokwieken na. De molen is tevens in
gebruik voor de opleiding van vrijwillige
molenaars. In 2013 kreeg de molen de
naam van de voormalige eigenaar:
Udema's molen.
Sinds
2019
herbergt
hij
ook
molenwieken en onderdelen van de
afgebroken molen van R. Immenga (1899) uit Finsterwolde.

Oostwold
Protestantse kerk
Goldhorn 10
De kerk is gebouwd in de stijl van de
Amsterdamse School en getekend door
de architecten Van Wijk & Broos uit
Groningen. Het is het jongste
monument in de gemeente Oldambt
(1930). Ze is in 2012-2013 geheel
gerestaureerd en het interieur is
nagenoeg origineel. De kerk is van
grote afstand te herkennen aan de
hoge spitse naald met een gouden
puntje.
U bent van harte welkom en kunt uitleg
krijgen over de bouw van de kerk.
In de middag zal het Barokensemble van Cultuurhuis ‘de Klinker’
spelen. Het electro-pneumatisch Reilorgel mag / kan worden bespeeld.
De Twee Oldambten
Klinkerstraat 1
Het Cultuurhistorisch Centrum
is van 13:30-16:00 uur te
vinden in het voormalig café
Bolhuis, ”bij Pietje” voor wie
het kent.
Daar verzamelt ze, samen
met Verhalen van Groningen, herinneringen aan deze
bijzondere plek van plezier in
Oldambt.
U bent daar van harte welkom met uw herinneringen, verhalen en
foto’s. Ook kunt u gewoon gezellig komen luisteren.

Hervormde kerk
Kerksingel 17
Deze kerk uit 1775 toont gelijkenis
met de Nieuwe Kerk in Groningen.
Beide kerken zijn als protestantse
kerk gebouwd en hebben het
Griekse Kruis als grondplan. De
kerk ligt prachtig aan een laan met
daarnaast een slingertuin.

Midwolda
Dorpskerk
Hoofdweg 168
Deze zaalkerk (1738) draagt op
elke dakhoek een klein spitsje,
herinnerend aan de vroegere, verloren gegane vier-torenkerk aan de
Kerkelaan.
Op het vermaarde Hinszorgel uit
1772 worden regelmatig concerten gegeven.
Kerk en interieur vormen een authentieke eenheid; een parel in het
Oldambt. Vóór de kerk is een boekenmarkt.
Museumboerderij Hermans Dijkstra
Reinste Abdenaweg 1
Jaarlijks vindt in en rond de kapitale
herenboerderij uit 1858 het, in wijde
omtrek bekende, boerenerffestival
plaats.
Dit jaar wordt het een geniet-,
proef- en doe-evenement.
Ruim 60 vrijwilligers (boeren, mei-

den, knechten en kinderen) voeren de bezoekers mee naar de tijd
van 100 jaar geleden.
Alleen al het bekijken van de grote boerderij uit de tijd van de
graanrepubliek is een belevenis op zich: de pronkkamers met de
prachtige plafonds, de authentieke koegang en de grote kelders met
Keuls steengoed en weckflessen tonen het leven van de rijke
boerenfamilie.
In de kamers is van alles te zien en vanaf 13:00 uur kan u oude
sieraden, zilveren lepels, zilverwerk en kleine kunstvoorwerpen laten
taxeren.
Bij de boerderij ligt een prachtige, door vrijwilligers onderhouden
Engelse landschapstuin met slingerende wandelpaden (1858).
In de grote schuur wordt een
streekmarkt gehouden en in de
keuken van de boerderij worden
‘kniepertjes’ gebakken en grauwe
erwten met spek geserveerd.
Kinderen kunnen op de streekmarkt
ballen gooien, touwtrekken of met een
speurtocht in de boerderij een puzzel
oplossen.
Op het erf zijn geiten, schapen en
paarden te zien.
Ook kunt u met een rijtuig een ritje
maken naar de monumentale dorpskerk.
Zie ook: monumentendagmidwolda.nl
of volg hen op Facebook

Nieuwolda
Hervormde kerk
Meidoornstraat 14
Nieuwolda is ontstaan aan een
nieuwe Dollarddijk (1542). De kerk
werd pas gebouwd in 1718. In 1756
werd de toren erbij gebouwd.
Bijzonder is dat er op de kerktoren
geen haan staat, maar een
zeemeermin. Die staat symbool
voor het feit dat Nieuwolda ooit aan
zee lag.

Nieuw Scheemda
Hervormde Kerk
Hamrikkerweg 27
De kerk is een eenvoudige,
rechtgesloten zaalkerk met hoog
schilddak, met in het midden een
dakruiter. Nadat in 1659 de
plaatselijke
gemeente
zich
afscheidde van Scheemda, werd
in 1661 een eigen kerkgebouw
gebouwd. De kerk kreeg in 1906
een nieuwe voorgevel, voorzien
van een dakerker met wijzerplaat. In deze gevel werd de stichtingssteen uit 1661 herplaatst.

Route langs Oldambtster monumenten
(autoroute / rondrit – 59 km)
Van de objecten aangegeven met *) staat de omschrijving in deze
brochure. Tevens zijn in de route gelegenheden opgenomen waar u
iets kunt drinken en/of eten.
De route is op elk gewenst punt te beginnen. Een kaartje staat op de
achterzijde.
1. Startpunt is de parkeerplaats bij het station Winschoten.
2. U rijdt vanaf de parkeerplaats voor het station langs richting de
spoorwegovergang.
3. Sla voor de spoorwegovergang linksaf naar de Wilhelminasingel.
4. De Wilhelminasingel gaat over in de Beertsterweg. (Mocht de
Beertsterweg heel druk zijn i.v.m. de Run, dan kunt u de eerste
grote weg rechts inslaan. Aan het eind van deze weg neemt u de
3e afslag op de rotonde; u komt uit op de rondweg van
Winschoten.)
5. Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de
Beertsterweg.
6. Op de rotonde neemt u de 2e afslag naar de Beertsterweg /
N367. (Neemt u de rondweg dan neemt u op de rotonde de 1e
afslag.)
7. Neem de 1e afslag op de rotonde, ga de oprit van de A7 op en
voeg in.
8. Neem afslag 49-Bad Nieuweschans, richting Bad Nieuweschans.
9. Ga op de driesprong linksaf naar de Weg naar de Bron (voor
thermen Bad Nieuweschans langs).
10. U vervolgt deze weg die overgaat in de Havenstraat.
11. Sla op de driesprong linksaf de Hoofdstraat in.
12. Blijf de Hoofdstraat volgen tot u over het spoor gaat. Hier bevindt
zich de oude LocLoods 1877*), nu onderdeel van de coöperatie
de Graan Republiek.

13. U vervolgt de weg. Deze gaat over in Oudezijl B.
14. Ga met een flauwe bocht naar links mee naar de Langeweg.
15. U gaat nogmaals met een flauwe bocht naar links mee.
16. Vervolg de weg naar de Hoofdweg. U bent nu in Nieuw Beerta.
Rechts, op nr. 18, treft u het Waterstaatskerkje*) aan.
17. Rijd de Hoofdweg verder af richting de Hamer en Sikkellaan.
18. Sla de 1e weg rechts in (de Hamer en Sikkellaan.)
19. Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf naar de Weg Finsterwolderhamrik.
20. Vlak voor het einde van de weg treft u de molen Udema*) aan.
21. Aan het eind van de weg slaat u rechtsaf; u rijdt door Finsterwolde.
22. Via Modderland rijdt u naar de Hoofdweg. Vlak voor de kruising
treft u Cafetaria de Halte aan.
23. Op de kruising gaat u rechtdoor de Goldhoorn op.
24. Aan het eind van de Goldhoorn staat op nr. 8 de Protestantse
kerk *).
25. Sla linksaf naar de Hoofdstraat.
26. Vlak bij de kruising met de Huningaweg treft u café De Twee
Oldambten*) aan.
27. Sla op de grote kruising linksaf de Huningaweg op.
28. Tussen de 1e en 2 afslag links ziet u de Hervormde Kerk*) van
Oostwold.
29. U rijdt door tot het einde van de weg. Voor de brug hebt u links
Brasserie Old School.
30. U vervolgt de weg naar de Hoofdweg.
31. Op Hoofdweg 168 ziet u de Dorpskerk van Midwolda*). U passeert ook Gasterij Smits.
32. Aan de Reinste Abdenaweg 1 treft u de boerderij Hermans
Dijkstra*) aan.

33. Aan de Hoofdweg, voorbij de Ennemaborg (staat aan de
linkerzijde) gaat u de 1e weg rechts, de Kerkelaan, in.
34. U rijdt de hele weg uit. Aan het eind van de weg gaat u linksaf,
de Hoofdstraat in.
35. U vervolgt de Hoofdstraat. Vlak voor de brug treft u eetcafé De
Brug aan.
36. Als u de 2e weg rechts inrijdt komt u bij de Hervormde Kerk*).
37. Ga op de driesprong links, de Hoofdweg-West op.
38. Aan het eind gaat u linksaf naar de Gereweg / N362.
39. Direct over de brug gaat u linksaf en vervolgt de HoofdwegWest.
40. Ga vlak voor het water linksaf de Pastorieweg op.
41. U gaat bij de eerste weg rechts, de Kerkwijk, op. Aan het eind
van deze weg bevindt zich de Hervormde Kerk*).
42. Neem de Kerkwijk terug en vervolg de Pastorieweg.
43. Als u bij de brandweerkazerne komt, gaat u rechts de Rijksweg
op.
44. Vervolg de Rijksweg tot de verkeerslichten.
45. Bij de verkeerslichten slaat u rechtsaf richting Heiligerlee.
46. Bij het Monument van Graaf Adolf gaat u linksaf door Heiligerlee
naar Winschoten.
47. Voor de rotonde links staat molen Berg*).
48. Op de rotonde neemt u de 1e afslag en rijdt het St. Vitusholt af.
Over het spoor en bij de volgende rotonde neemt u de 3e afslag
(Udesweg).
49. Op de Udesweg slaat u de 1e weg links in (Amstelstraat).
50. Deze weg gaat over in de Pekelderstraat. Met de weg
meedraaiend gaat u over het spoor en komt u weer bij de
parkeerplaats bij het station. Van daaruit kunt u in het centrum
de Marktpleinkerk*), toren d’Olle Witte*), het voormalige
Rabbinaatshuis*) en de molens Edens*) en Dijkstra*) bezoeken.

Vrijdag 30 augustus 2019
Quatre mains - Carillonconcert
in d’Olle Witte in Winschoten

Van 15:30 – 16:30 uur nemen oud-stadsbeiaardier
Adolph Rots en huidige stadsbeiaardier Vincent
Hensen samen plaats achter het stokkenklavier.
In het centrum laten zij u dan genieten van de
prachtige carillonklanken van één van de mooiste
carillons in Nederland.

Vincent Hensen

Adolph Rots

Deze brochure is samengesteld door:

en

