
Peter Huig, Joost Lobste

met de Noorderbreedte bus op

XKURSIE
m naar de Dollard

Het gebied ten noorden van de Eems (Ost-
Friesland) was (en is nog steeds) een kleiland-
schap, goed vergelijkbaar met Noord-Gronin-
gen en Noord-Friesland. Ten zuiden van de Eems
lag een geheel ander landschap. Dit gebied
bestond grotendeels uit een veenwildernis. In
eerste instantie was dit gebied nog onbewoond,
maar niet onbewerkt. De boeren die op de
wierden aan de oevers van de Eems woonden,
gebruikten het veen voor de akkerbouw. Zij
begreppelden het veen voor de ontwatering en
brandden hierna het bovenste laagje af. In de as
werd boekweit gezaaid. Door deze boekweit-
brandkuftuur kwamen de veenlanderijen steeds
lager te liggen. De bewerkbare akkers kwamen
zo steeds verder van de wierden af te liggen en
er kwam een bevolkingsstroom op gang van de
wierden naar het veen. Deze dochterdorpen zijn
in de naamgeving nog terug te vinden:
Fiemel (Finse) Finsterwolde

Mentera (Termunten) Menterawoide
(verdwenen)

Reijde Reijderwolde
(verdwenen)

De oorspronkelijke ligging van de 'wold'-dorpen
was laag op de helling van de glaciale ruggen
van het Schiereiland van Winschoten. Na de
doorbraken van de Eemsdijken in de tweede
helft van de Middeleeuwen, moeten de dorpen
verplaatst worden om ze voor de ondergang te
behoeden. Niet alle dorpen werden verplaatst.
Zo is het van veel dorpen en kloosters bekend
dat ze in de golven van de zich uitbreidende
Dollard verdwenen zijn.
Het jaartal wanneer de Dollard ontstaan is is niet
geheel duidelijk. Er worden verschillende perio-
den in de historie aangeduid als ontstaan van het

De laatste Noorderbreedte-exkursie dit jaar voert ons naar het

Dollard-gebied. We bekijken niet alleen het Nederlandse gedeel-

te van de Dollard, maar ook het Duitse gedeelte van de polders

wordt aan een onderzoek onderworpen.
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Het kerkje v n van de industrie

het kerkje een plaatsje verdient in deze omgeving en het
als monument koestert. Overigens ziet het bouwwerk
(voor een deet 13de eeuw) ër van afstand weer enigs-
zins toonbaar uit nadat de gaten in het dak weer
redelijk hersteld zijn door de pannen op het dak er weer
recht op te leggen. De bordjes 'Gevaar, vallende
stenen' staan er overigens niet voor niets.
Het wonen in het zeer nabij gelegen dorp wierdedorpje
Weiwerd is er niet leuker op geworden met een alumi-
nium- en soda-fabriek tn de achtertuin. De bebouwing
in het dorp dunt de laagste tijd erg uit: wanneer er
iemand verhuist, wordt het huis onmiddellijk met de
grond gelijk gemaakt.

• Termunten/Termunterzijl

1 Na het industrieterrein van Delfzijl is Termunterzijl een
: verademing. Na het ontstaan van de Dollard, kreeg het

achterland problemen met de waterhuishouding. Om de
waterafvoer te verbeteren werd in 1600 het Termunter-

, zijldiep gegraven om het achterland te ontlasten. Waar
: het Diep in de Eems uitkomt (hier geen rivier meer, maar
- een estuarium) werd een zijl of uitwateringssluis ge-
> maakt. Rondom de zijl ontstond Termunterzijl.
• De weg voert over de zijl en wat vooral opvalt is de
' fraai bewerkte muur, die een uitzicht op de haven

Industriegebied Delfzijl, op de achtergrond de Punt van Reide

gebied. De meest waarschijnlijke jaartal is 1375.
De dijkdoorbraken waren zeker niet alleen het
gevolg van hevige stormen. Er zijn voldoende
bewijzen dat achterstallig dijkonderhoud een
reden was. Ook zijn er bewijzen dat het moed-
willig doorsteken van dijken (Schieringers en
Vetkopers) de eerste aanzet gegeven heeft. De
grootste uitbreiding van de Dollard vinden we
rond 1520. Hierna begon de Dollard snel dicht te
slibben en al in 1545 zien we de eerste inpolde-
ringen.

De ingepolderde Doilard bestaat uit twee armen,
het Oldambt en Reiderland gescheiden door het
Schiereiland van Winschoten. Het Reiderland is
het oostelijk gedeelte van de polder dat gedeel-
telijk Duits grondgebied is. Het westelijk gelegen
Oldambt ligt geheel in Groningen.

Exkursiepunten:

Industriegebied Delfzijl

De tocht begint in Delfzijl. Vanuit het centrum is het
maar een korte reis naar het industrieterrein ten oosten
van Delfzijl. Het is in de jaren '60 aangelegd om indus-
trie naar het Noorden te trekken en strekt zich uit van
Delfzijl tot Termunterzijl in een 1,5 km brede strook.
Voor de aanleg van dit, overigens zo goed als lege
industrieterrein, hebben de dorpen Oterdum, Heveskes
en Heveskesklooster het veld moeten ruimen. Zo rest er
van Oterdum niets meer dan het monument op de dijk.
Op de plaats waar het dorp Heveskes gelegen heeft
staat alleen nog het kerkje. Het kontrast van het oude
kerkje met de omringende moderne industrie is in-
drukwekkend. Jammer dat de overheid niet beseft dat



ontneemt. De haven is een echte getijhaven: alleen bij
hoogwater kunnen de schepen de haven aandoen.
Vooral op zomerse zondagmiddagen is de bedrijvig-
heid in Termunterzijl erg groot. Veel mensen gaan naar
Termunterzijl om te wandelen, op het strandje te liggen
of om een visje te eten in een van de vele vistenten. In
het zomerseizoen is het mogelijk met een rondvaartboot
een tocht over de Dollard maken.
Wanneer we doorrijden komen we in Termunten. Voor
we Termunten inrijden, zien we een van de mooiste
plekjes van Groningen. Het dal van de Oude Ae met de
huizen van Termunten is een plaatje. Jammer genoeg
wordt het dal ontsiert door een schuur.
Het dorp Termunten is gebouwd op de plaats waar de
rivier de Oude Ae, ook wel de Munte genoemd in de
rivier de Eems uitmondde. Het dorp is gebouwd op de
oeverwallen van deze rivieren. In 1299 vestigde de
Cistercienser kloosterorde zich in Termunten, verjaagd
uit Midwolda door wateroverlast die het gevolg was
van de zich uitbreidende Dollard. De kerk in Termunten
heeft een romano-gotische bouwstijl en is onder de
invloed van de monniken neergezet.
In de 14de eeuw begon het klooster zich te veel bezig te
houden met wereldse zaken. Het ging zelfs zover dat
het klooster de monniken bewapende en dat deze
plunderend de buurt onveilig maakten. In de 15de eeuw
maakte de abt van het klooster hier een einde aan.

graven zijn, is het landschap veel opener en weidser. De
dijkcoupures die er nog liggen geven een goed beefd
hoe hoog de dijken zijn geweest. Wat ook opvallend is,
is het hoogteverschil in maaiveld tussen de verschillende
polders. Omdat we steeds oudere polders binnenreden
ging de weg steeds ± 50 cm naar beneden. De jongere
polders hebben langer de tijd gehad om hoger op te
slibben.

Oude Geut

: In de Reiderwolder- en in de Finsterwolderpolder kruist
: de weg de Oude Geut. Het gehele patroon van de

Do Hard polders is rechtlijnig. De dijken, de wegen en
• waterwegen en de percelering, alles begeeft zich langs
' rechte lijnen. In zo'n gebied is het altijd aardig een
: struktuur te ontdekken die deze rechtlijnigheid door-

breekt. De Oude Geut is iets dergelijks. Het is een oude
stroom die ontstaan is in de tijd dat de Dollard zee was.

. Het was een priel die de kwelders ontwaterde. Na de
, inpolderingen heeft men het stroompje door het land-
. schap laten kronkelen.

Wanneer je de Oude Geut naar de kust vervolgt, blijkt
hij tegen de dijk dood te lopen. Op de topografische
kaart staat in het verlengde van de Oude Geut nog een
priel in de Dollard getekend met dezelfde naam.

Punt van Reide

De reis vervolgt naar de Punt van Reide, het meest
noordoostelijke stukje vasteland van ons land. Het is
jammer dat de Punt van Reide niet beter toegankelijk is.
Om op het buitendijkse land te komen moeten we eerst
over een hek klimmen, een poortje zou toch heef wat
komfortabeler zijn. Vanaf de dijk hebben we een
prachtig uitzicht op het schiereiland. Op de topografi-
sche kaart wordt het aangegeven als het Reider Buiten-
land. Het ontstaan van dit gebied is lange tijd onzeker
geweest. Vroeger werd aangenomen dat het een
stuwwal was, gevormd in dezelfde tijd als de stuwwal
van Winschoten. Tegenwoordig is het duidelijk dat het
een oeverwal van de oude Eems betreft. Het schierei-
land is genoemd naar het dorp Westerreide dat hier
voor het ontstaan van de Dollard aan de Eems gelegen
heeft. Op de andere oever van de Eems lag het dorp
Oosterreide.

In de 16de eeuw {Tachtigjarige Oorlog) is op het
uiterste puntje de Reiderschans gebouwd, die samen
met de schans van Oterdum de Eemsmond moest
verdedigen. De Reiderschans is in de 19de eeuw
ontmanteld en alleen de contouren geven nog aan waar
hij gestaan heeft.
In de jaren '70 is er op de Punt van Reide een sluizen-
komplex aangelegd, dat in een aan te leggen buiten-
dijks kanaal door de Dollard een funktie zou vervullen.
Na jarenlange protesten van de Werkgroep Dollard is
dit onzinnige plan afgeblazen. De sluizen zijn vorig jaar
afgebroken.

Westelijke dollardpolders

Wanneer we van de Punt van Reide naar het zuiden
rijden, komen we in de Johannes Kerkhovenpolder,
Deze polder is een van de vele polders van de westelij-
ke boezem van de Dollard (Oldambt). De eerste polder
van het Oldambt, de Scheemderzwaag, westelijk van

Scheemda, werd in 1597 ingepolderd. Hierna ging de
inpoldering snel. ledere 40 a 50 jaar werd een stuk
Dollard aan het vasteland toegevoegd.
De Carel Coenraadpolder {ingepolderd in 1924} heeft
door de dijken een min of meer besloten karakter.
Wanneer we de Reïderwolderpolder inrijden verandert
het landschap. Doordat hier en in de oudere polders de
dijken in de loop der jaren {ruilverkavelingen) afge-

Schiereiland van Winschoten

Via de Oostwolderpolder rijden we naar Oostwold. Dit
dorp ligt op de grens van het oude land en de polder.
De streek ten noorden van Winschoten wordt het
Schiereiland van Winschoten genoemd. Het gebied
wordt van 3 kanten ingesloten door de voormalige
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Dollard. Alleen in het zuiden (Winschoten) liggen geen
Dollardkiei-gronden. Er is een aantal langgerekte
ruggen te onderscheiden. Deze ruggen bestaan uit
gestuwd potklei en kalkrijk 2and, bedekt met keileem en
dekzand. De grens tussen de Dollardpolders en het
oudeland is nog goed te herkennen door de weg die
over de voormalige dijk loopt. Deze dijk loopt via
Scheemda, Oostwold, Finsterwolde, Ganzedljk, Egypti-
sche dijk, Oude dijk, Drieborg, Nieuw-Beerta naar
Beerta. Na het opslibben van de Dollard en de in-
polderingen is dit gedeelte van het land lager komen te
liggen dan de polders. Nu er zoveel landbouwgrond
over is zijn er plannen in de maak om hier het Ofdamb-
stermeer te vormen. Wanneer u hier meer over wilt
weten kijk dan in de Noorderbreedte 1991 - 1 .

Egyptische dijk

in het Dollardgebied ligt een veelheid aan dijken. Een
aantal van deze dijken heeft nog steeds een water-
kerende funktie (de zee- en slaperdijken) en worden
beschermd door de Dijkenverordening. De andere
dijken worden beschermd door de Ontgrondingswet.
De dijken hebben een grote kultuur-historische en
landschappelijke waarde. De ontstaansgeschiedenis
van het Groninger landschap is af te leiden aan de loop
van de dijken. In samenhang met het omringende
landschap geeft een dijk een beeld hoe de mensen het
natuurlijke milieu in gebruik hebben genomen.
In belangrijke mate dragen dijken bij aan de ver-
scheidenheid en herkenbaarheid van het landschap en
daarmee aan de belevingswaarde van voor het land-
schap belangrijke elementen. Het gehele jaar door
vormen dijken een visuele barrière, geven daarmee
beslotenheid en bepalen met hun ligging de maat en de
richting van het landschap. Bebouwing en andere met
dijken samenhangende elementen zoals sluizen en
coupures verhogen de landschappelijke betekenis van
een dijk door de afwisseling die deze elementen ver-
oorzaken.
De Egyptische dijk is één van de laatste dijken zonder
waterkerende funktie, die nog in de Nederlandse
DoHardpolders te vinden is.

Nieuwe Statenzijl

Wanneer we Nieuwe Statenzijl naderen valt op hoeveel
land hier braak ligt. Sinds de overheid de boerea
beloont voor het braak laten liggen van de grond,
nemen steeds meer landbouwers hun toevlucht hiertoe.
Het gebied is een paradijs voor de roofvogels. Toen wij
de tocht uit gingen zetten en verkennen, hebben we
tientallen valken, buizerds en kiekendteven gezien.
De sluizen van Nieuwe Statenzijl zijn sinds kort een
informatiecentrum. Er staan zuilen met informatie (in
verschillende talen) over de Dollard en de polders.
Over de sluizen (lopend en op fiets) ligt de weg naar
Duitsland open.
De weg van Nieuwe Statenzijl naar Nieuweschans gaat
tussen Drieborg en Hardenberg over de Oude Dijk.

Reiderland

Direkt over de grens bij Nieuweschans duiken we de
Charlotienpolder In. Het Duitse gedeelte van Reiderland
verschilt wezenlijk van het Nederlandse. Het verschil
wat onmiddellijk opvalt is grondgebruik. De Neder-
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landse Dollordpolders bestaan uit akkerland, in Duits-
lands daarentegen is een groot gedeelte van het opper-
vlak in gebruik als grasland. We zien hip/ dan ook in
tegenstelling met de Nederlandse Dollardpolderveel
koeien grazen.
Via de Landschafts- en Heinitzpolder rijden we de
Kanaipolder binnen in de richting Ditzumerverlaat. De
dijkcoupure in deze slaperdijk is een nadere beschou-

Careï Coenraadpolder

wing waard. Naast de schutbalken en sponningen heeft
men voor de veiligheid ook nog een tweetal sluisdeuren
aangebracht. Vanaf Ditzumerverlaat loopt de weg over
de oude dijk die loopt van Bunde naar Pogum.Veel
huizen aan de oude dijk worden verhuurd als 'Ferien-
wohnung'. Bij Ditzumerhammrich gaan we richting
Pogum. De weg loopt hier soms op en soms aan de voet
van de dijk.

V 1 •-

Uitkijkpunt

Na verloop van tijd slaan we rechtsaf richting de
Dollard. Aan het einde van de weg ligt in de Dollard
een groot parkeerterrein. Vanaf dit voormalig boorplat-
form hebben we prachtig uitzicht op de Dollard. De
kwelder is hier ter plaatse ca. 700 meter breed. Voor de
kwelders liggen bezinkvelden, grote vakken (ca. 400 x
400 meter} afgepaald met gevlochten rijshout. Aan de
zeezijde van de kwelder vinden we een stijle vertikale
rand. Deze kwelderrand is hier zeker een meter hoog
en we hebben nog nooit zo'h mooi voorbeeld hiervan
gezien.

Pogum/Ditzum

Na het bezoek aan het boorplatform gaan we verder
richting Pogum en Dltzum. Ditzum en Pogum zijn wier-
dedorpjes op de oeverwal van de eems. Deze oeverwal
loopt nu van Weener tot Pogum, het vervolg van de
oeverwal is bij de Dollard-inbraken weggeslagen.
Ditzum is een mooi wierdedorp dat ligt op de plaats
waar het Ditzum-Bunder Steltief in de rivier de Eems
uitkomt. Het 900 inwoners tellende dorp is mooi geres-
taureerd. In de zomer is het hier een drukte van jewelste.
Het dorp is nog niet door het grote toerisme ontdekt,
maar er zijn wel 40 vakantiewoningen.
In de haven van Ditzum liggen, buiten de plezierjachten,
de laatste 8 overgebleven vissersschepen uit Pogum en
Ditzum Er wordt hoofdzakelijk op aal en garnalen
gevist De bijvangst is hoofdzakelijk platvis. Omdat het
hoogwater is ligt ook de veerpont naar Petkum aan de
overzijde van de Eems in de haven. Bij laagwater legt
de pont achter het dorp direkt aan de oever van de
Eems aan.
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De kerk van Ditzum is een sprekend voorbeeld van het
soort kerken dat in dit gedeelte van Duitsland veel te
vinden is; de korte stompe torens staan veelal los van de
kerk. In Groningen staan ook dit soort kerken, bijvoor-
beeld in Ezinge.
Van Ditzum rijden we naar Nendorp. Hier slaan we
rechts af. Het landschap verandert hier snel in een
iaagveenlandschap. Dit gebied heet ook het Hatzumer
Fehn. Dit gedeelte van het land is tijdens de Dolfardin-
braken aan het einde van de Middeleeuwen gespaard
gebleven. De boerderijen in dit gebied liggen op
veenterpen. We hebben geboord in het veenlandschap
en er lag onder een 40 cm dikke kleilaag een dikke laag
veen. Zowel in de klei als in het veen waren rietresten
herkenbaar. Dit duidt erop dat het veen in het verleden
regelmatig door de zee overspoeld is geweest.
De terugtocht voert via Bunderhee naar Bunde. Vanaf
Bunde is het nog 10 minuten rijden naar Nieuweschans.

Opgave exkursie

De exkursie door de Dollardpoiders is op zondag 9
februari 1992. We vertrekken om 10.00 uur vanaf het
hoofdstation te Groningen. Er bestaat ook de mogelijk-
heid om in te stappen op het station van Delfzijl om
10.30 uur De exkursie wordt ingeleid met een dialezing.
Omstreeks 13.00 uur gaan we lunchen. Om 16.30 uur
zijn we terug bij het station. Vergeet u niet een geldig
paspoort of toeristenkaart mee te nemen!
Tijdens de dialezing en de bustocht staan we uitgebreid
stil bij de zaken die in dit artikel aan de orde zijn
gekomen.
Kosten ƒ 50,— per persoon (inkl. koffie en lunch).
Opgave en inlichtingen: PercepHon Edukatief, War-
moesstraat44,9724 JM Groningen, tel. 050-182580,
giro: 672357. •
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