Infobestand Pelgrimsroute Grootegast Kuzumer.

Kuzumer

Oldekerk.
Het dorp Oldekerk behoort, ondanks de naam, tot de jongste van het Westerkwartier. De naam verwijst naar
een kerk die in het verleden ter plaatse heeft gestaan. Die kerk diende als kerk voor twee buurtschappen:
Kuzemer en Oosterzand (Oostelijk gedeelte Oldekerk) en werd ongeveer halverwege een kerkpad gebouwd
op de plek van het gehucht Eekeburen (ook Oostelijke gelegen van Oldekerk naast Oosterzand). Het was een
zeer drassig gebied, want bij de kerk lag het Oldekerkermeer. De fundamenten van deze kerk en de
bijbehorende toren zijn teruggevonden bij opgravingen in 1998. Op basis van deze opgravingen kan iets
worden gezegd over hoe de kerk er vermoedelijk uitgezien kan hebben. De kerk werd vermoedelijk gebouwd
van baksteen met resten tufsteen. De datering wordt op grond van de plattegrond globaal geschat op ergens
rond 1200. Het (westelijke) koor was ongeveer 10 meter lang en 9 meter breed en het (oostelijke) schip
ongeveer 15 meter lang en 10 meter breed. Tussen koor en schip bevond zich een triomfboog van minimaal 4
meter breedte. Tegen de westmuur van het schip stond de toren van de kerk. Wat voor dakbedekking kerk en
toren hadden is niet meer vast te stellen, daar zowel resten van monniken en nonnen, oud-Hollandse
ongeglazuurde en blauwgeglazuurde dakpannen zijn gevonden. Op de vloer lagen waarschijnlijk plavuizen.
Wanneer de kerk werd afgebroken is onbekend ergens tussen 1623-1680.
Eendenkooi
Van de vele eendenkooien die de Groningen ooit telde resten er nog slechts 2 nabij het Lauwersmeergebied,
bij Ulrum. Alleen al in de regio zuidelijk westerkwartier van de provincie Groningen lagen ooit meer dan 10
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eendenkooien, waarvan er geen enkele meer over is. Ook bij Oldekerk lag destijds een eendenkooi, behorende
bij het zuidwestelijker gelegen klooster Kuzemer. In het graslandgebied tussen Oldekerk en het voormalige
kloosterterrein aan de Kuzemerweg, is nu weer een eendenkooi aangelegd. Deze ‘Kuzemerkooi’ bestaat uit
een kooiplas met vangpijpen, omringd door dichte beplanting. Twee vangpijpen van de eendenkooi zijn
compleet worden ingericht met beschoeiing, rietschermen, gaas en vanghok. Hierdoor is de werking van een
eendenkooi voor een breed publiek aanschouwelijk gemaakt. Bij de eendenkooi is een eenvoudig gebouwtje
geplaatst. Dit ‘kooikershuisje’ heeft een afsluitbaar deel met toilet en werktafel, t.b.v. gebruik door
onderhoudsvrijwilligers, scholen en een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Een deel van het
gebouwtje is open, waar recreanten informatie kunnen bekijken en kunnen schuilen. Hier is een infopaneel
aangebracht, die de historie, waarden en werking van eendenkooien behandelt. Op de oever van de kooiplas is
een houten vogelkijkwand geplaatst, waardoor watervogels bekeken kunnen worden, zonder ze te verstoren.
Klooster Kuzemur
Cusemaer, Cruysmer clooster of Cur[t]is Mariae (Mariënhof) te Grootegast werd gesticht als dochterklooster
van Dokkum in 1214 en was gewijd aan Maria. Het is de oude naam voor Kuzemer dat ten zuidwesten van
Oldekerk ligt. In 1290 zou het klooster 60 inwoners hebben gehad. Het bezat ongeveer 435 hectare
cultuurgrond, waaronder polderland in de Ruigewaard, en het bezat veenderijen in de omgeving van Tolbert
en Bakkeveen. Ook had het klooster een aantal stemmen in de collaties ( recht om geestelijken te benoemen)
van Sebaldeburen, Grijpskerk en Oldekerk.
Het vrouwenklooster werd in 1204 werd gesticht. Het klooster behoorde tot de orde van de Premonstratenzers.
Het werd gesticht op een hoger gelegen stuk zandgrond te midden van een groot veengebied. De naam zou
verwijzen naar een maar, dat verbasterd werd tot mer. Het klooster had als naam Maria's poort, wat aanleiding
was om de naam van Kuzemer te zien als kuise Maria. Het klooster heeft bestaan tot de reductie van
Groningen in 1594. Daarna is het gesloopt. De bouwstenen van het klooster werden door de provincie
Groningen te koop aangeboden en zijn daarna gebruikt voor vele bouwwerken in dit deel van het
Westerkwartier.
Kuzemerbalk
Kuzemerbalk (ook wel De Balk, Cusemerbalk of Jouwerbalk genoemd) ten Oosten van Oldekerk.De naam
verwijst enerzijds naar het klooster van Kuzemer, en anderzijds naar een balk (een smalle brug) over het
water. Waar nu het Langs- of Wolddiep loopt, stroomde vroeger een smaller watertje (-mer verwijst mogelijk
naar maar). Over dat water lag een houten balk, een smalle loopbrug. Via deze balk konden de kloosterlingen
naar De Jouwer, waar het klooster landerijen bezat. 's Winters werd de balk weggehaald vanwege de
houtschaarste. De oude balk bestaat nu niet meer. Waarschijnlijk lag deze even ten noorden van de huidige
voetbrug over het Wolddiep.
De Jouwer.
De Jouwer is een gehucht in de gemeente Grootegast in de provincie Groningen. Het ligt ten Oosten van
Grootegast, iets ten zuiden van Kuzemerbalk. Het gehucht ligt op een van de zandkoppen in het zuidelijke
Westerkwartier. De boerderijen in het gehucht waren oorspronkelijk bezit van het klooster in Kuzemer. Na de
Reductie van Groningen in 1594 kwamen de landerijen in handen van de provincie. Een deel hiervan werd in
de achttiende eeuw gekocht door Daniël Onno de Hertoghe, die vanuit De Jouwer probeerde het omligende
veen af te graven voor de winning van turf. De arbeiders die hij daarbij aantrok werden gehuisvest in
barakken die bekendstonden als De Tenten. De vervening was geen groot succes, maar een deel van het
gebied staat nog wel steeds bekend als De Tenten. De naam De Jouwer verwijst waarschijnlijk naar het Friese
woord voor haver.
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Grootegast.
Het dorp ('als Majorgast'; gast of gaast is een ander woord voor een zandrug) is rond het jaar 1000 ontstaan en
werd vanaf 1400 geprofileerd als tegenhanger van Lutjegast. Het dorp bevat een 17e-eeuwse kerk, het
zogenaamde Witte Kerkje. Deze werd in 1829 gerestaureerd.
Kerk Grootegast.
De hervormde kerk van Grootegast is een eenvoudige zaalkerk die gebouwd werd in de zeventiende eeuw. De
kerk werd in 1829 volledig verbouwd en kreeg toen zijn huidige exterieur. De zijmuren en achtermuur hebben
grote rondboogvensters, de voorzijde wordt gekenmerkt door drie ronde vensters. Het geheel witgepleisterde
gebouw heeft aan de voorzijde een dakruiter met een klok uit 1983. De oudere klok uit 1611 is gescheurd en
daardoor niet meer bruikbaar.
Abel Tasmanpad en de Rikkerdapad..
Het pad tussen Grootegast en Lutjegast is vernoemd naar de beroemdste inwoner van Lutjegast namelijk Abel
Tasman. Abel Janszoon Tasman (Lutjegast, 1603 – Batavia, 10 oktober 1659) was een Nederlands
ontdekkingsreiziger in dienst van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij is het bekendst door
zijn reizen tussen 1642 en 1644, opgezet door Antonie van Diemen. Tijdens deze reis ontdekte hij Tasmanië,
Nieuw-Zeeland en Tongatapu. Alleen op het laatste eiland werd de bemanning vriendelijk onthaald. Tasman
had als opdracht het land te onderzoeken dat toen bekendstond als Nieuw-Holland (het tegenwoordige
Australië), waarvan de westkust al door Nederlanders ontdekt was, om vast te stellen of het land deel
uitmaakte van het vermeende Terra Australis, een zuidelijk continent, dat zou moeten bestaan om de aarde in
evenwicht te houden. De VOC hoopte dat door deze reis dit onbekende continent voor de handel geopend en
vervolgens geëxploiteerd zou kunnen worden.
Het Rikkerdapad en het Abel Tasmanpad zijn zogenaamde laarzenpaden. Het Rikkerdapad is een natuurpad
dat kronkelt door het veengebied en coulisselandschap rondom Lutjegast. Het Abel Tasmanpad is een
avontuurlijke ontdekkingstocht met speelse verbindingen (bijzondere bruggetjes, pontje) door het mooie
landschap van Tasman’s geboortegrond. De route is bewegwijzerd en voorzien van informatiepanelen.
Grootegastmolenpolder.
Een schitterend natuurgebied met informatieborgen bij de toegangspaden.

Westerzand.
Westerzand ligt op een oude zandrug in het Westerkwartier, de zandrug loopt van Lutjegast via Westerzand
en Oosterzand naar Niekerk. Het gehucht spreidt zich uit tussen de Grootegaster Tocht in het westen tot
het Wolddiep in het oosten. De eerste bewoning op de zandrug van Westerzand dateert waarschijnlijk uit
de elfde eeuw.
Oosterzand.
Het gehucht ligt op een zandrug in het Westerkwartier die loopt van Lutjegast naar Niekerk en een uitloper
vormt van de Friese Wouden. Aan weerszijden van de weg liggen de noordelijkste restanten van
het coulisselandschap van het zuidelijk Westerkwartier.
Kroonsfeld.
Kroonsfeld is vernoemd naar Johannes Cristoph Smellentin van Croonenfels. Deze kocht in 1753 een aantal
landerijen uit het faillissement van Rudolf de Mepsche en liet er een buitenplaats bouwen. Ter plaatse staat nu
een boerderij.
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Niekerk.
De herkomst van de naam is niet met zekerheid bekend, maar aangenomen wordt dat de naam is ontleend aan
het stichten van een kerk alhier vanuit Oldekerk, al is dit niet met zekerheid bekend. De eerste vermelding van
de plaats dateert van 1385 en vermeldt reeds 'Olde unde Niekerke ende Phane'. De kerk van Oldekerk werd
later afgebroken, zodat Niekerk nu een oudere kerk heeft dan Oldekerk.
De oudste sporen van bewoning zijn tijdens opgravingen in 1995 en 1996 gevonden in de vorm van
haardkuilen in de polder Het Zuiderland ten zuiden van Niekerk, waarvan de oudheid door C14-datering
dateert uit ongeveer 7000 v.Chr. Het betrof hier tijdelijke bewoning in het stroomdal van de Oude Riet.
Permanente bewoning vond plaats tijdens de trechterbekercultuur en enkelgrafcultuur, waarvan resten zijn
teruggevonden bij Oosterzand en Kuzemer. Tussen ongeveer 2000 v.Chr. en de vroege middeleeuwen is er
voor zover bekend geen permanente bewoning in het gebied geweest. In de middeleeuwen vestigden boeren
zich op een strook heide en bos tussen het Oldekerkermeer en het Faan, het begin van het huidige dorp. In dit
gehucht werd waarschijnlijk vanuit Oldekerk rond het jaar 1000 (volgens bronnen) een houten kerkje gesticht,
dat op zijn vroegst in de 12e of eerste helft van de 13e eeuw vervangen werd door een stenen kerkje (over een
houten kerk bestaan echter geen bronnen). De parochie werd opgedeeld in een noorderkluft en een
zuiderkluft, die van elkaar gescheiden werden door de Zandumerweg; de oude as van het dorp. Hier ontstond
ook het loug; de dorpskom. De parochie vormde vroeger onderdeel van de oude landstreek OosterdeelLangewold, een onderkwartier van het Westerkwartier. In de late middeleeuwen streefde Niekerk Oldekerk
voorbij in belang. Kerkelijk vormde Niekerk een gemeente met Oldekerk en Faan, waar ook een kerkje stond.
Rond 1616 werd Oldekerk bij Sebaldeburen gevolgd, maar in 1683 kocht dat dorp zich weer los om weer bij
Niekerk te kunnen worden gevoegd. Het kerkje van Faan werd daarop te klein voor de diensten en werd alleen
nog gebruikt voor bijzondere diensten.
Liudgeruskerk Niekerk.
Liudgeruskerk (Omstreeks 1200). Het oorspronkelijke gebouw bestond uit een tufstenen met halfronde absis:
de tuf- en bakstenen zadeldaktoren zal iets jonger zijn. In de 13e eeuw werd tegen de zuidzijde van het schip
een bakstenen aanbouw geplaatst. In de 17e eeuw werd de halfronde absis vervangen door een driezijdig koor.
In de jaren '60 werden tijden een restauratie opnieuw rondboogvensters aangebracht, om het romaans karakter
van de kerk te benadrukken. In de kerk bevindt zich een Van Oeckelen-orgel uit 1894.
HERV. KERK en TOREN op cirkelrond kerkhof. Eenbeukig kerkgebouw, blijkens bij de restauratie ontdekte
rondboogvensters in het tufstenen muurwerk nog uit de 12e eeuw daterend; de halfronde koorsluiting in de
17e eeuw vervangen door de tegenwoordige. Aan de zuidzijde een bakstenen aanbouw uit de 13e eeuw, in
welke periode tevens de toren zal ontstaan zijn. In de kerk goed gesneden preekstoelkuip met klankbord;
doophek met lezenaar in de vorm van een rozet (v.m. gewelfsleutel ?), twee 18e-eeuwse banken met
paneelwerk en knoppen en vazen, een grote en twee kleine koperen kronen. Mechanisch torenuurwerk, Van
Bergen, later voorzien van electrische opwinding. Eenklaviers orgel in 1894 gemaakt door de Gebr. Van
Oeckelen.
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