Lodewijk van Nassau. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog
mondde de Westerwoldse Aa hier uit in de oostelijke
Dollard-boezem. Zoals gebruikelijk lag daar, waar een
rivier in de zee uitmondde, een zijl: de Bellingwolderzijl.
Om de zijl tegen de Spaanse troepen te beschermen
kwam Willem Lodewijk met 150 schepen en 2200 man.
Rond de zijl werd de schans gebouwd, de Westerwoldse
Aa stroomde dus door de vesting. Op de wallen van de
vesting werden kanonnen opgesteld. De schans werd de
Bellingwoiderzijlschans genoemd.
Na de aanleg van de Langakker- of Nieuweschans in
1628 veranderde de naam van Bellingwoiderzijlschans in
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gebied van de Groninger Veenkolmiën en Duitsland. In
veel gevallen zijn grenzen kunstmatige scheidingen tussen landen. Zo ook de grens tussen Groningen en Emsland.
De mensen aan weerszijden van de grens hebben
veel gemeen. In de eerste plaats is dat de taal: wanneer ze in hun eigen dialekt praten hebben ze
geen enkele moeite elkaar te verstaan. In de tijd
dat de grenzen nog niet zo scherp waren, werd er
onderling veel handel gedreven. Ook zochten veel
Duitsers hun toevlucht in Groningen. Aan beide
zijden van de grens komen we familienamen tegen
uit het buurland. Het landschap is goed te vergelijken, met dien verstande dat wij (de Nederlanders)
al het veen hebben afgegraven en zij (de Duitsers)
daar nog mee bezig zijn. De techniek van afgraven
(ontwatering en afvoer van turf dmv. wijken en
monden) is ontstaan in Nederlandse Veenkoloniën.
Tijdens de exkursie wordt het resultaat van de vervening ter weerszijden van de grens aan een nader
onderzoek onderworpen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de Veenkoloniën in Duitsland
en in Nederland. In Duitsland is de vervening nog
in volle gang; kale zwarte turfvelden worden hier
machinaal afgegraven. En wanneer we het oosten
van de provincie Groningen aandoen, mag een
tocht door het prachtige Westerwolde niet ontbreken.
Oudeschans
Oudeschans is in 1593 gebouwd door Graaf Willem
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Restanten van de verdedigingsschans bij Diele
aan de Eems
Oudeschans. Tot 1657 lag de Schans aan het open water
van de Dollard. Daarna werd het gehele gebied ten zuidwesten van Nieuweschans ingepolderd. In dezelfde tijd
werd ook de Westerwoldse Aa om de vesting heengeleid.
Pas in 1672 is de waarde van de schans op de proef gesteld. Oudeschans werd in dat jaar door de troepen van
de bisschop van Munster (Bommen Berend) bezet.
Erg lang heeft Bommen Berend niet van zijn verovering
kunnen genieten, want al spoedig werd de schans door
Stadse troepen, onder aanvoering van Rabenhaupt,
heroverd.
Hierna werd de schans verwaarloosd. In de 18e eeuw
werd bij een inspektie geïnventariseerd dat er geen
kanon of geweer meer aanwezig was. Het garnizoen
bestond uit één luitenant, één sergeant, twee korporaals
en een twaalftal soldaten, allen van het bataljon uit het
nabijgelegen Nieuweschans. Tussen 1814 en 1817 werd
de vesting ontmanteld. De vesting is in de jaren tachtig
gerestaureerd. Anders dan bij Bourtange, dat geheel in
17e eeuwse staat hersteld is, is hier de 19e en 20e eeuwse
ontwikkeling van het dorp goed te zien. De grondvorm
van de vesting is nog goed herkenbaar. Spijtig genoeg
zijn de wallen bij de restauratie maar tot op de helft van
de orginele hoogte teruggebracht.
In Oudeschans is het Vesting Museum gevestigd. De
nadruk van het museum, dat in 1987 zijn deuren opende, ligt op de geschiedenis van de vestingen in OostGroningen. Tevens krijgt u een goed beeld van het wel
en wee van de inwoners van dit vestingdorp in heden en
verleden. Een wandeling voert u langs de bastillons, de
kazematten, het gamizoenskerkje en het restant van de
Westerwoldse Aa.
Diele
Diele is een klein Duits dorpje vlak over de grens bij
Bellingwolde. Niets duidt erop dat hier in het verleden
een aantal verdedigingswerken hebben gelegen. Ook de
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Fehnkolonien im Moorgebiet seit 1630
Papenburg in de begintijd van de vervening
Dielerschansen werden gebouwd om in de Tachtigjarige
Oorlog de Spanjaarden buiten te houden. De Dielerschansen bestonden uit verscheidene kleine schansen
en een hoofdschans. De kleine schansen hadden prozaïsche namen als de Halve Maan, de Braadpan, de Hakelwerk, Kiek in de Bosch, Kiek in de Ems en Zie die voor.
De schansen lagen op een lijn van ca. 2 km lengte.
De Dielerschans zelfwas de hoofdschans en lag tegen de
r d e r b r e e d t e 93-5 7 •

Dielerdijk (is de dijk van de Eems). De schans werd
omringd door een dubbele aarden wal en een gracht en
was beduidend groter dan de andere schansen. Aan de
noordwestzijde van de schans lag een ophaalbrug. In het
midden van de vesting was het hoofdkwartier en er
omheen lagen de barakken van de manschappen. Het

De ontginning van de omringende hoogveengebied is
begonnen in 1631. De drost van het gebied, Dietrich von
Velen, gaf vanuit zijn waterburg 'de Papenborg' de aanzet tot de afgravingen.
De ontwikkeling van het gebied ging snel en dat is niet
verwonderlijk als men bedenkt dat de Eems vlakbij ligt.
Al in 1638 werd het Hauptkanaal verbonden met de
Eems. Er moest wel een sluis gebouwd worden, want de
Eems staat in open verbinding met de zee en eb en vloed
zijn tot ver landinwaarts merkbaar. De voornaamste afnemers van de turf waren de steden Emden, Norden,
Aurich en Hamburg. Ook de talrijke steenbakkerijen
langs de Eems waren grootverbruikers. (Over de ontwikkelingen in het Nederlandse en Duitse veengebied kunt
u uitgebreid lezen in het Noorderbreedte-themanummer 'Grenzeloos', dat deze maand verschijnt).
Net als in Nederland Veendam, is Papenburg een
belangrijke havenstad geweest. In de 19e eeuw woonden
er in Papenburg 4000 mensen en waren er 20 (!) werven.
In de kanalen van de stad liggen een groot aantal replika's van in Papenburg gebouwde schepen.

Namaak oud schip in het centrum van Papenburg

land rond de schans kon bij gevaar geïnundeerd worden
met Eemswater. De funktie van de kleine schansen was
het dekken van de flanken van de grote schans.
Ook de Nederlanders hebben zich met de Dielerschansen bemoeid. In 1664 werd de schans door een groot
Nederlands leger onder leiding van de Friese stadhouder Willem Frederik veroverd op de bisschop van Munster. In 1672 kwam Bernhard van Galen hoogst persoonlijk wraak nemen voor deze beschamende nederlaag.
Na een felle strijd werden de vestingwerken totaal vernietigd. Van de hoofdschans zijn nog herkenbare resten
over. De aarden wallen en de gracht zijn goed herkenbaar. Achter de schans ligt een meander van de Eems;
nu een natuurgebii
Papenburg
Aan de overzijde van de Eems komen we bij een ander
groot veengebied. Aan de rand van het gebied vinden we
Papenburg. Het is de grootste veenontginningsnederzetting in Duitsland; binnen de stad ligt 40 km kanaal.
Nederlandse invloeden bij de ontginningen zijn onmiskenbaar. De inrichting en opbouw van de stad doet denken aan onze eigen Veenkoloniën {bv. Veendam).

WildesMoor
Ten zuiden en oosten van Papenburg liggen nog grote
stukken hoogveen. Gedeelten hiervan zullen gespaard
blijven voor afgraving; ze zijn aangewezen als natuurgebied (Naturschutzgebiet). De rest wordt momenteel
afgegraven. Aan de rand van de stad is goed te zien hoe
dat in zijn werk gaat. Niet meer zoals in het verleden met
de schep turf steken. Nee, met grote graafmachines
wordt het veen afgegraven. Met treintjes wordt het naar
een overslagstation vervoerd, vanwaar het met vrachtauto's verder gaat.
Metbroekbos
De exkursie-route voert ons nu weer terug naar
Nederland. Het Metbroekbos maakt deel uit van het 185
ha. grote landschapsreservaat Dal van de Ruiten Aa. Het
fraaie oude eikenbos is sinds 1927 eigendom van
Natuurmonumenten. De laatste 15 jaar zijn er in de
naaste omgeving van het bos stukken kultuurland aangekocht bestaande uit essen bosjes en bosweiden. Het
geheel heeft een parkachtig aanzicht en wordt extensief
door Lakenvelders beweid.
Smeerling
Langs de Ruiten Aa liggen een aantal oude nederzettingen. Het mooiste en meest authentieke gehucht van
allen, het buurtschap Smeerling, ligt tussen Onstwedde
en Vlagtwedde. Smeerling heeft zijn traditionele karakter van esgehucht goed behouden. Het vormt samen met
het omringende beekdal een landschapseenheid. Het is
•Noorderbreedte
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goed te herkennen als een groepje ordeloos verspreide
Westerwoldse (Saksische) boerderijen.
Kenmerkend is de openheid van het dorp. Het erf gaat
ongemerkt over in openbaar gebied. Er zijn eigenlijk
geen afscheidingen en hekken om maar niet te spreken
van trottoir(banden). De boerderijen staan rond een,
als brink aan te merken terrein, met hoog opgaand
geboomte. In en rondom het dorp zijn de rivierduintjes
van de Ruiten Aa nog goed te herkennen.
Veel nederzettingen in Westerwolde zijn altijd dergelijke
kleine buurtschappen gebleven. Wanneer u door en
rondom het dorpje loopt wordt ook al snel duidelijk hoe
dat komt. Het bewoonbare gebied rond de Ruiten Aa
was heel erg smal.
Volgens de kadastrale opmeting in 1830 bestond
Smeerling uit zeven boerderijen en enkele bijgebouwen.
De grote weg deelt Smeerling tegenwoordig in tweeën.
Het gedeelte van Smeerling ten zuiden van de weg heeft
niets van zijn open esgehucht-karakter verloren. Het
landschap rond Smeerling wordt ook wel een hóevenlandschap genoemd. Het gehele gehucht Smeerling is
als wettelijk beschermd dorpsgezicht aangewezen.
Onstwedde
Ten noorden van Onstwedde ligt een heuvelrug midden
in het vlakke zandlandschap. Deze heuvelrug is een
stuwwal gevormd in de laatste fase van de Saale-ijstijd.
De stuwwal van Onstwedde is op een speciale wijze ontstaan. Bij Onstwedde vormden zich twee gletsjertongen
die naar elkaar toe groeiden. De tussenliggende grond
werd zo aan twee kanten opgestuwd waardoor de rug is
ontstaan. De laag dekzand uit de Weichsel-ijstijd is op
deze heuvelrug erg dun en we vinden dan ook op veel
plaatsen materiaal van voor de Saale-ijstijd dicht aan de
oppervlakte. Dat materiaal, in dit geval loss, ligt op minder dan 30 cm. diepte.

In het Wüdes Moor wordt nog steeds turf gegraven
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De Groninger Veenkoloniën
Het gebied rond Oude en Nieuwe Pekela is één van de
oudst verveende gebieden van de Groninger
Veenkoloniën. Al in 1599 begon 'het op snee brengen'
van de venen rond de Pekel Aa. Een aantal Friese boeren onder de aanvoering van Feico Allezn Clock kocht
van een aantal landeigenaren te Winschoten een groot
oppervlak moeras aan de Pekel Aa. Het veenriviertje
werd bevaarbaar gemaakt en de turfgraverij nam een
aanvang.
Daartoe werden vanaf het Pekeler Hoofddiep zogenaamde wijken gegraven die loodrecht of onder hoek het
veen inliepen en dienden voor het transport van de turf.
Nadien deden zij dienst ten behoeve van de landbouw-

bedrijven die zich hier na de ontvening vestigden.
Volgens de overlevering was de Pekelder Compagnie
een grote werkgever: in het seizoen hadden 500 arbeiders hier werk. De turf werd via de Pekel Aa naar de
Dollard gevoerd. Van hieruit ging het naar de steden in
Noord-Duitsland.
Ook de stad Groningen ging zich interesseren voor de
turfstekerij en de handel die hier mee samen hing. Na
de Reformatie in 1594 was de stad in het bezit gekomen
van de eigendommen van de kloosters, die veel grond in
de veengebieden bezaten. Door het verbod om turf via
de Pekel Aa te vervoeren, werd de Pekelder Compagnie
stuk gemaakt en ging in het jaar 1656 over in Stadse handen. Het gehele Bourtanger Veen is in de loop der jaren

geheel afgegraven. De naam van dit afgegraven gebied is
de Veenkoloniën.
Door de systematische inrichting van de Veenkoloniën
en de grote kanalen voor de afvoer van het turf hebben
een aantal dorpen zich ontwikkeld tot havenplaats. In
1863 stonden er in Veendam 166 zeeschepen geregistreerd, in de Pekela's 163 en in Wildervank 90. Langs de
Veenkoloniale kanalen verrezen werfjes en werven. De
coaster is een Veenkoloniaal kind. Later bleken de kanalen te smal voor de steeds groter wordende schepen en
de gehele bedrijfstak ging ten onder. Wat nog rest zijn
de werven aan het Winschoterdiep bij Hoogezand.
Het ngthucM Sinenling i\ beschermd dotfngezic/u
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Gestileerde voorgevels voor een spiegeUvand onder het
viadukt in Nieuwe Pehela

DePekela's
De route voert door de dorpen Oude en Nieuwe Pekela.
In beide dorpen is het Pekeler Hoofddiep gerekonstrueerd. In Oude Pekela is daarbij gekozen voor een historiserende oplossing, waarbij oude elementen zijn teruggebracht die herinneren aan de bloeitijd van de
veenkoloniën.
In Nieuwe Pekela daarentegen heeft de rekonstruktie op
een eigentijdse wijze plaatsgevonden. ArchitektJ.
Timmer uit Scheemda heeft zich daarbij wel laten inspireren door de historische ontwikkeling van het dorp.
Hoewel veel wijken inmiddels zijn gedempt, blijken deze
in de struktuur van het dorp nog wel duidelijk herkenbaar. Timmer heeft deze karakteristiek versterkt door de
plaatsen waar de wijken het Hoofddiep ontmoeten op
een specifieke wijze vorm te geven. Daarbij is ook duidelijk zichtbaar gemaakt onder welke hoek de wijken op
het Hoofddiep aansluiten. Openbare verlichting, bushal-

tes en dergelijke zijn zo veel mogelijk in deze nieuwe elementen geïntegreerd. De typische veenkoloniale bruggen zijn op hun oude plaatsen gehandhaafd maar zijn als
zodanig vervangen door eigentijdse varianten.

Opgave exkursie
De exkursie door Emsland en Westerwolde
vindt plaats op zondag 6 juni 1993. We vertrekken om 10.00 uur vanaf het hoofdstation te

Tijdens de rekonstruktie van het dorp werd er dwars
door Nieuwe Pekela een viadukt gebouwd voor de weg
Veendam-Ter Apel. Het dorp werd door deze weg in
twee stukken gesneden. Van de lineaire bebouwing, die
het uitgangspunt vormde voor de rekonstruktie, bleef
niet veel over. Na overleg met Provinciale Waterstaat
werd er voor een ontwerp gekozen waarin zich alle
betrokken partijen konden vinden. Het viadukt werd verhoogd en de zware dragende konstruktie werd in het verlengde geplaatst van de bomenrij. Het gevolg hiervan is
dat het viadukt het uitzicht in het dorp nauwelijks belemmerd. Onder het viadukt zijn gestileerd de gevels van de
huisjes terug te vinden, die hebben moeten wijken voor
de realisatie van het viadukt. Achter de gevels staat een
36 meter lange spiegel die het ruimtelijk effekt van het
geheel vergroot.
||||!
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Groningen. Mensen uit omgeving Winschoten
kunnen om ca. 10.30 uur bij het station aldaar
instappen. De exkursie wordt ingeleid met een
dialezing. Omstreeks 13.00 uur gaan we
lunchen. Om 16.30 uur zijn we terug in
Winschoten en om 17.00 uur in Groningen.
Tijdens de busrit en de dialezing staan we uitgebreid stil bij de zaken, die in dit artikel zijn
besproken. Paspoort meenemen!
Opgave en inlichtingen: Perception Edukatief,
Warmoesstraat 44,9724 JM Groningen,
tel. 050-182580, giro 672357. Kosten ƒ 55,- per
persoon (inkl. koffie en lunch).

