


NlEHOYE
Het wierdendorp Niehove ligt in het hart van
Humsteriand, een cultuurhistorisch landschap in
Noordwest-Groningen waar 25 eeuwen bewonings-
geschiedenis nog in het landschap herkenbaar is.
Humsteriand, Middag en de Marne zijn voormalige
eilanden die door de nijvere monniken van
Gerkesldooster en Aduard bedijkt zijn. De brede
slenken die de eilanden scheidden, zijn afgedamd
en verland.

Humsteriand is een oud kwelderlandschap met
kwelderwallen, slenken, oude rivierbeddingen en
oeverwallen dat wordt doorsneden door oude
wegen en dijken die de wierden verbinden. Het
gebied wordt gekenmerkt door zijn onregelmatige
blokverkaveling. Humsteriand behoort samen met
Middag tot de meest kostbare kleilandschappen van
Noord-Nederland. Niehove is de grootste en hoog-
ste wierde van Humsteriand en dateert al van voor
de jaartelling. Aanvankelijk heette het dorp
Suxwort (Zuidwierde). Toen Suxwort een afzonder-
lijke rechtsstoel werd, is het omgedoopt tot
Niehove. Het nabijgelegen Oldehove is ook een
afzonderlijke rechtsstoel geworden.
Niehove is een prachtig bewaard voorbeeld van een
wierdendorp waarvan de oorspronkelijke structuur
intact is gebleven. De dorpswierde heeft een fraaie
radiaire structuur. Op het hoogste punt van de
wierde staat de kerk, met de Kerkstraat er omheen.
Deze centrale dorpsstraat was tot 1830 nog door
een cirkelvormige gracht van het hoge kerkhof
gescheiden. Langs de hellingen van de wierde voer-
den kerkenpaden naar de Kerkstraat, die op de foto
nog duidelijk te herkennen zijn. Op deze ringweg
kwamen ook de hamrilcwegen uit, veewegen naar
gemeenschappelijke weilanden of meeden. Op de
dorpswierde van Niehove hebben ook twee 'heer-
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den', boerderijen, gelegen, waarvan één de
(vroegere) pastorie ten noorden van de kerk is
geworden.

De kerk dateert uit het begin van de dertiende
eeuw, maar is door het aanbrengen van grote, smalle
vensters in 1619 sterk gewijzigd. Aan de noordzijde
zijn de oorspronkelijke rondboogvensters nog te
zien. In het geheel met lei gedekte spitse torentje
hangt een zeldzame klok uit de veertiende eeuw.
In mei van dit jaar zal de kerk, die behalve als gods-
huis ook gebruikt wordt voor de uitvoering van
klassieke en jazzmuziek, tevens ingericht worden als
bezoekerscentrum. De initiatiefnemers menen hier-
mee een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan
het verbeteren van de toeristisch-recreatieve infra-
structuur van het gebied. Daarbij wordt nadrukke-
lijk aansluiting gezocht bij het cultuurtoerisme. In
samenwerking met het bezoekerscentrum wordt er
tevens aan gewerkt om nog twee eeuwenoude ker-
kenpaden ten zuiden van het dorp open te stellen.
Behalve de kerk is er in dit ruim 250 inwoners
tellende dorpje ook het prachtig achttiende eeuwse
café 'De Eisseshof', gelegen aan de Kerkstraat.
Niehove heeft drie molens gehad: een achtkantige
pelmolen, een stander of vierkante graanmolen en
een in 1839 gebouwde vlasmolen die de enige in de
provincie was. Aan het Molenpad staat nog de origi-
nele 'sarieshut' waar de commissaris ('saries') woon-
de, die er voor zorgde dat er belasting werd betaald
over het door de molen verwerkte graan en over het
geleverde meel.

De bevolking, die in vroeger eeuwen bestond uit
boeren, arbeiders en middenstanders, was voor een
groot deel op zichzelf aangewezen. De midden-
standsbedrijven zijn inmiddels uit het dorp verdwe-

nen, waar in 1910 nog 27 winkeliers en ambachts-
lieden waren. In 1958 waren het er nog 15: een
bakker, twee kruideniers, een schoenmaker, een
slager, twee textielzaken, twee brandstofifenhandels,
een smid, een wagenmaker, twee timmerlieden en
twee cafés. «-*

De luchtfoto van Niehove is in september 1996 in noordwestelijke
richting genomen.
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