Infobestand MO4 etappe camping Fruitgaard naar camping Zeestrand Termunterzijl.
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Hoogtekaart van de Etappe MO4 van NoordBroek naar camping Zeestrand in Termunterzijl
Wat op valt zijn de hoogte verschillen. Het blauwe lage gebied was vroeger een veengebeid dat nu erg
laag ligt. Maar je ziet op deze kaart ook de aanslibbing van de Dollard waardoor het land richting de
kust steeds hoger komt te liggen en de inpoldering in lagen. De Dollard is vroeger veel groter geweest
en door aanslibbing kwam het naar de kust tot steeds hoger te liggen waardoor weer stukken werden
ingepolderd.
Bij Termunten zie u nog de oude rivierbedding liggen van de De Munte, Munter Ae, Munter Ee,
Termunter Aa, Oude Ae of Oude Æ is een voormalige rivier in Oost-Groningen tussen Wildervank en
Termunten. De Munte zou zijn naam hebben gegeven aan de plaatsen Termunten en Muntendam,
alsmede aan het Termunterzijlvest. De naam Munte heeft een oude Indogermaanse stam *meu met de
vermoedelijke betekenis van 'vieze modderrivier'.
Nieuw Scheemda.
Nieuw-Scheemda, vroeger Scheemderhamrik Het ligt ten noorden van Scheemda en
Scheemderzwaag. Nieuw-Scheemda en 't Waar vormen een dubbeldorp. Het huidige Nieuw-Scheemda
is ontstaan als dijkdorp na de inpoldering van een deel van de Dollard aan het einde van de zestiende
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eeuw. Oorspronkelijk werd de nieuwe nederzetting aangeduid als Scheemderhamrik, ofwel de
'gemeenschappelijke boerengronden in het buitengebied van Scheemda'.
Langs Nieuw-Scheemda lag de spoorlijn Zuidbroek - Delfzijl waaraan Nieuw-Scheemda een
stopplaats deelde met 't Waar, met stopplaats Nieuw Scheemda-'t Waar. De stopplaats is in 1934
gesloten en later is ook de spoorlijn opgebroken. In Nieuw-Scheemda bevindt zich het
Swieneparradies, een bezoekerscentrum met een overzicht van alles wat met varkens te maken heeft.
Het biedt de gelegenheid aan kunstenaars om inspiratie op te doen. Het centrum organiseert met enige
regelmaat exposities van de resultaten. In de nabijheid van Nieuw-Scheemda zijn drie molens te
vinden; twee grote poldermolens, De Dellen en de Westerse Molen, en een tjasker.
Kerk Nieuw Scheemda.
In 1659 werd de aangeslibde grond van de Dollard Scheemderhamrik afgescheiden van Scheemda. De
hervormde gemeente Nieuw-Scheemda begon meteen met de bouw van een nieuwe kerk. Het werd
een traditionele, recht gesloten zaalkerk met spitsboogramen in de lange wanden. Het is misschien
lastig voor te stellen dat de kerk in de tweede helft van de 17e eeuw is gebouwd: dat komt door het
vervangen van de voorgevel in 1908. Deze lijkt sprekend op de gevels van rentenierswoningen uit die
tijd. De twee ramen in de westgevel hebben ronde bogen uitgevoerd in twee kleuren baksteen. Op
enige afstand lijken ze op hoefijzerbogen. Langs de dakrand loopt een segmentboogfries dat
geaccentueerd wordt door het toepassen van meerdere kleuren geglazuurde baksteen. Deze accenten
worden herhaald in de ramen en de ingang. De combi dakkapel en topgevel met pinakels bevat de
grote, vierkante wijzerplaat van de klok. Boven de ingang bleef de stichtingssteen uit 1660 bewaard.
De oostelijke vensters en die in de koorwand wijken qua vorm een beetje af van de andere ramen; de
spitsen zijn als het ware een beetje afgerond. Misschien wijst dit op een ontstaan van het gebouw in
twee fasen. De kerk wordt gedekt door een schilddak, met in het midden een zeszijdige dakruiter,
bestaande uit een onderbouw, een open geleding en een elegant spitsje dat qua stijl veel sterker aan het
midden van de 17e eeuw doet denken dan de rest van het gebouw. Het interieur is eenvoudig, maar
harmonisch. Te zien is een eenvoudig balkenplafond in de bekende blauwgroene kleur. De
spitsboogvensters hebben een profilering in stucwerk. De gehele inrichting stamt uit de bouwtijd. De
preekstoel staat tegen de oostwand. De kuip heeft eenvoudige panelen tussen de gedraaide zuiltjes. Het
onderste deel van de kuip wordt begeleid door korbelen. Een tegenhanger hiervan vindt men als
versiering op het klankbord. De trap lijkt nog origineel te zijn. De enige wijziging betreft de
uitbreiding van het klankbord. Naast de preekstoel hangt een zweepje om honden uit de kerk te
verjagen en een ijzeren armenbus. Aan beide zijden op het koor staan de banken voor de notabelen. Bij
de restauratie in 2008 werd de houtimitatie-laag van de banken weer teruggebracht, evenals de
blauwgroene kleur van het plafond. Opvallend aan de schipbanken is het grote aantal kaarsenhouders.
In 1695 kreeg Arp Schnitger de opdracht om een klein orgel te bouwen in de kerk te NieuwScheemda. In de loop van de 19e eeuw is er het één en ander aan de dispositie gewijzigd vooral door
de orgelbouwer N.A. Lohman in 1810.
’t Waar.
't Waar (Gronings: t Woar) is een streekdorp in de gemeente Oldambt in de provincie Groningen
(Nederland), gelegen in het kleigedeelte van het Oldambt. 't Waar vormt een dubbeldorp met NieuwScheemda, waartoe het vanouds ook kerkelijk behoorde.
Het dorp ligt op een inversierug in de ingepolderde Dollard, gevormd door de oeverwal van het
riviertje de Munter Ae. De oudste kern is de Molenhorn, mogelijk gelegen op een wierde. De molen
wordt al genoemd in 1598.
De naam van het dorp verwijst naar een keersluis in het Termunterzijldiep, gebouwd in 1611 (of al
eerder) om de afwatering te reguleren. Om te voorkomen dat de lager gelegen dorpen Noordbroek en
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Nieuw-Scheemda last kregen van het veenwater uit Scheemda, Meeden en Zuidbroek, werd de
bovenloop van het diep op vaste tijden afgesloten. Daardoor kon het water uit de lage delen van het
gebied ongestoord naar zee stromen. Woar of waar (vgl. bewaren) is een oud synoniem voor keersluis.
't Waar ontwikkelde zich rond 1700 tot een bedrijvig handelsplaatsje met een school, een kostbare
pelmolen (1698) en een omvangrijke middenstand. Ook stond hier een buitenplaats, die werd bewoond
door de invloedrijke familie Geertsema uit de stad Groningen. Bij het pachtersoproer van 1748 werd
het huis geplunderd en het bijbehorende park met de duiventil vernield. Op het terrein verrees later een
houtzaagmolen. Vanaf 1963 was hier de jachtwerf Waarschip te vinden. De restanten van het park zijn
nog te zien.
De dorpskern ligt tussen het Termunterzijldiep en het Buiten Nieuwediep of Ol Daipke. Het laatste
kanaal uit 1665 was aanvankelijk bedoeld om scheepvaartverkeer naar Groningen mogelijk te maken.
Het onderhoud liet echter vaak te wensen over.
Langs 't Waar lag de spoorlijn Zuidbroek - Delfzijl waaraan 't Waar een stopplaats deelde met NieuwScheemda, met stopplaats Nieuw Scheemda-'t Waar. De stopplaats is in 1934 gesloten en later is ook
de spoorlijn opgebroken.
Hondshalstermeer.
Het Hondshalstermeer is een meer in Oostelijk Groningen ten zuiden van Wagenborgen en ten westen
van Nieuwolda in de gemeente Oldambt. Ten noorden ligt het gehucht Kopaf, ten oosten het gehucht
Westeind, ten zuidoosten het dorp 't Waar en ten westen het gehucht Stolderij. Het meer is aangelegd
in de voormalige polders Weerdijk (de Weerdijk verliep deels door het meer) en De Dellen.
Het meer is 180 ha groot en in beheer bij Staatsbosbeheer. Het is in 1980 aangelegd langs de
Hondshalstermaar als natuurreservaat in het kader van een ruilverkaveling. Tevens was het doel
berging van de boezem te vergroten. In het zuidelijk deel van het meer zijn ook drie eilandjes
gecreëerd, mede om de golfslag te breken.
Nadat aanvankelijk de natuurwaarden zich de eerste drie jaren voorspoedig ontwikkelden en het meer
aan de doelstellingen leek te voldoen, trad er in de jaren daarna stagnatie op ten gevolge van de
voedselrijkdom van het water en sterke wisselingen in het waterpeil. In 1999 is meer ruimte gegeven
aan recreatief gebruik van het meer. Daartoe is het meer opengesteld voor kanovaart en zijn er langs de
delen van de oevers fietspaden aangelegd. Deze paden bevinden zich overwegend buiten de dijk die
het meer omringt zodat het meer zelf slechts op enkele plaatsen te bewonderen is.
Baamsum voormalig Klooster.
Baamsum .
De Oude Ae stroomt langs het gehucht. De naam komt in de middeleeuwen al voor als Bompsum en
Baemzen. De betekenis zou volgens de Nieuwe Groninger Encyclopedie (1999) afgeleid zijn van
heem (woonplaats) van Badumar. Baamsum vormde een zelfstandig dorp binnen het kerspel GrootTermunten. Iets ten westen van het gehucht lag tot het einde van de zestiende eeuw het klooster
Menterne, ook bekend als Grijzemonnikenklooster. Het klooster werd gesticht aan het einde van de
dertiende eeuw door monniken uit het klooster van Aduard. Op de plaats van het klooster staat nu een
boerderij die Grijze Monnikenklooster heet.
Grijzemonnikenklooster of Grijzemonniken is een wierde en voormalig gehucht ten westen van
Baamsum en ten noordoosten van Lesterhuisgen. Er staat een boerderij; Grijze Monnikenklooster. De
boerderij ligt aan een meander van de Oude Ae, een restant van de Munte. Langs de boerderij loopt de
Kloosterlaan.
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Cisterciënzer monnikenklooster
Op de wierde werd in 1299 het Cisterciënzer monnikenklooster Menterne hersticht, omdat het klooster
Menterwolde bij Nieuwolda niet veilig genoeg meer lag. Ook werd het klooster, omdat het gewijd was
aan Benedictus, ook wel St. Benedictusklooster (Sanctus Benedictus in Menterna) genoemd. Ten slotte
werd het ook wel Grijzemonnikenklooster genoemd, naar de grijze kleur van de kappen die de
Cisterciënzer monniken droegen. Het klooster was een dochter van het klooster van Aduard.
Op het kloosterterrein, dat binnen de grachten ongeveer 3 hectare omvatte, bevonden zich onder
andere een korenmolen, een smederij en een achtkantig waterreservoir, terwijl zich buiten de wallen
vermoedelijk een tichelwerk bevond. De abt had vermoedelijk tevens de leiding van het
Termunterzijlvest. Het klooster bezat onder andere voorwerken in het iets zuidwestelijker gelegen
Lesterhuis en in Rysum (Krummhörn, Rode Voorwerk), veenderijen in de Dollard (Munnikeveen) en
in de omgeving van Muntendam. Het klooster bezat parochierechten in Wagenborgen en in Zwaag,
waarvan de dorpskerk in 1419 werd geïncorporeerd. In Groningen bezat het klooster een refugium op
de hoek ('de Horne') van het Martinikerkhof met de Sint-Jansstraat (St. Johannesstrate), daarnaast een
refugium te Appingedam.
In 1407 was Boinghus (ook Boynghus, Boyng of Boyen) abt van het klooster. Hij overzag het herstel
van de tucht in de kloosters in Groningen en Friesland. In 1506 werd in het klooster vergaderd over de
vraag of de stad Groningen Edzard I van Oost-Friesland als heer zou moeten aannemen. Ter
nagedachtenis hieraan werd later een penning geslagen.
Het klooster werd in 1569 in brand gestoken en geplunderd door watergeuzen, waarop de weerloze
monniken samen met de laatste abt Arnoldus Kenninck uitweken naar Aduard. In 1577 ging het
klooster bestuurlijk samen met dat van Aduard; de goederen bleven behoren tot een afzonderlijk fonds.
In 1578 werd het Grijzemonnikenklooster afgebroken.
Op de plek van het klooster werden vervolgens twee boerderijen gebouwd. Eind 19e eeuw werden
beide boerderijen samengevoegd tot een nieuwe boerderij. De vijver die bij de boerderijen lag werd
toen ook gedempt. Delen van de funderingsmuur van het klooster werden in 1997 aangetroffen bij een
archeologisch proefonderzoek.
Termunten.
Het dorp is ontstaan op een wierde aan de Eemsmonding. Het lag bij de monding van het riviertje de
Munte of Oude Ae. Deze ontsprong in de buurt van het huidige Wildervank. Bij Muntendam werd dit
riviertje in de middeleeuwen afgedamd. Op oude kaarten zoals die van Jacob van Deventer en de
Hattinga-atlas is sprake van twee dorpen: Grote Munte en Lutke Munte. Deze laatste wordt ook wel
Kleine Munte genoemd. Lutke Munte werd ten onrechte op de plaats van het huidige Termunten
getekend, terwijl de locatie van Grote Munte wisselt. De Hattinga-atlas situeert haar op de plek van het
huidige Termunterzijl. Lutke Munte is echter de terp ten westen van het Kleine Diep (de voormalige
Munte of Ae) terwijl Grote Munte de terp ten oosten van dat riviertje betrof. De kerk van Lutke Munte
is omstreeks 1575 afgebroken, waarbij de stenen voor de dijk zouden zijn gebruikt.
In het zuiden van Grote Munte bevond zich de Holm, de borg van de beruchte Houwerda's. Begin 15e
eeuw beheersten zij met de Gockinga's van Zuidbroek het Oldambt. Zij hadden zich verbonden met de
Hamburgers. Ze werden echter verslagen door de stad Groningen, waarna het Oldambt zijn
zelfstandigheid verloor. Het Cley-Oldambt (ongeveer de voormalige gemeente Termunten) kwam
onder direct bestuur te staan van een drost van de stad Groningen.
Dit gedrongen voorbeeld van laatromaanse bouwkunst ligt op een eeuwenoude wierde met een dijk als
decor in de achtergrond. Veel mooier kun je het niet krijgen. Van de tufstenen voorganger is nog een
deel van de viering aan de noordkant te zien. Van deze kruiskerk zijn slechts de koor- en vieringtravee
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overgebleven. De kruiskerk werd gebouwd eind 13e eeuw en is mogelijk gewijd aan de
soldatenheilige Ursus van Solothurn en de nog minder bekende heilige Cyprianus van Carthago (met
zwaard, bisschopskledij en boek) of Kilianus van Würzburg (zwaard, bisschopskledij en palm). Een
zegelafdruk uit 1347 (van Groot- dan wel Klein-Termunten of beide dorpen samen, dat is onduidelijk)
toont een krijgsman en een bisschop, ieder met een zwaard in de hand, en het onvolledige randschrift
‘…….IANI ET VRSI PATRONORUM M(EN)T(ER)NENSIV(M) (…..…IANUS en URSUS ……)’.
Het latere kerspelzegel van Termunten (onder andere bewaard in een afdruk uit 1609) nam alleen de
afbeelding van de bisschop over en verbond die vermoedelijk ten onrechte met het opschrift dat alleen
Ursus vermeld: ‘SIGILUM MVNTERNAE SVRSVS (SINT URSUS)’. In de late 13e eeuw werd een
rechthoekig koor aan de kruiskerk toegevoegd. In de 16e eeuw werden de dwarspanden afgebroken en
in de 17e eeuw de schiptraveeën. De koepelvormige meloengewelven volgden in de 18e eeuw. In de
19e eeuw is de oorspronkelijke, losstaande toren ingestort en afgebroken. Deze werd vervangen door
een dakruiter. Na de brand van 1945 (oorlogsschade), waarbij koorgewelf en dakruiter verloren
gingen, werd een nieuwe toren met een tentdak gebouwd. Deze is maar enkele meters hoger dan de
kerk. Bij de restauratie van 1951 werd in het koor een nieuw achtdelig koepelgewelf geslagen. De
fraaie koortravee is een staalkaart van laatromaanse decoratieve elementen. De wanden kennen een
geleding in twee zones, met elkaar verbonden door colonetten op geglazuurde consoles die enkele
meters boven het maaiveld geplaatst zijn. Daardoor ligt er meer nadruk op het verticale element. Aan
de noordzijde is onder een der consoles de uitloop van een piscina zichtbaar. Het metselwerk is
prachtig uitgevoerd met spaarvelden, boogfriezen en colonetten. Het begint onderaan met een trasraam
van geglazuurde baksteen. In de benedenzone zijn ronde, diepliggende vier- en zespasvensters. De
blinde hoekvensters zijn decoratief. In de bovenzone bevinden zich groepen van drie klimmende
vensters, geflankeerd door spaarvelden. De aanzetten naar de dwarspanden zijn aan de buitenzijde nog
duidelijk herkenbaar. De oostelijke geveltop heeft vijf klimmende spaarvelden met spitse bogen en
spitsboogfriezen langs de top. De vensterindeling en bijbehorende detaillering zijn binnen terug te
vinden, evenals de boogfriezen. De koortravee is inwendig in twee zones verdeeld die, in tegenstelling
tot de buitenzijde, niet met elkaar verbonden zijn. De zones worden gescheiden door een boogfries:
licht spits aan noord- en zuidzijde, rond aan de oostzijde. De bovenste zone vertoont op vensterhoogte
een pseudotriforium, karakteristiek voor het Groninger laatromaans. Het benedengedeelte bevat een
groot aantal nissen: o.a. een zeer hoog zittende piscina. De meest opvallende nissen zitten aan de
noordkant: het lijken sedilia (sedilia of sessiestoelen zijn de zetels voor de dienstdoende geestelijkheid
in een plechtige mis; gewoonlijk drie: voor de celebrant en zijn beide assistenten). Ze zitten
gewoonlijk aan de zuidzijde, de epistelkant van het altaar. Hier zijn we maar twee zetels en deze zitten
aan de noordkant. De viering heeft een onregelmatig grondplan en bevat uitzonderlijk zware
vieringpijlers met een sterk naar binnen springende aanleg en een dubbele triomfboog. Op grond
hiervan heeft o.a. C.H. Peters het bestaan van een vieringtoren verondersteld (vgl. de kerk van Pilsum,
Ostfriesland) De uit de kerk van Heveskes afkomstige zandstenen doopvont komt uit de 12e eeuw. De
overheersende 2 kleur van het interieur is wit, dit wordt nog geaccentueerd door de kleur rood van de
colonetten. Deze kleur zien we ook terug bij de vloertegels. In 1864 bouwde N.A.G. Lohman een
orgel voor de Doopsgezinde Kerk in Noordbroek. Het kreeg zes stemmen en had een aangehangen
pedaal. Na sluiting van deze kerk werd het orgel opgeslagen in Nieuwolda. Een jaar na de restauratie
door Mense Ruiter in 2008 werd het in de kerk van Termunten geplaatst. Kerk Termunten.
Termunterzijl.
Het dorp is ontstaan nadat in 1601 in het Termunterzijldiep een sluis werd gelegd. Hier eindigde de
Stadsweg die de stad Groningen via Appingedam, Farmsum en de Oosterhoek verbond met OostFriesland en kon men de reis naar Emden voortzetten per veerboot. In 1686 werd de zijl verwoest en
kwamen bijna alle inwoners om tijdens de Sint-Maartensvloed. In 1725 werd in opdracht van de stad
Groningen onder leiding van stadsbouwmeester Anthony Verburgh een nieuwe sluis gelegd: de Boog
van Ziel.
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Aan het einde van de Franse tijd was Termunterzijl van militair belang omdat er een batterij gelegerd
was voor het beleg van Delfzijl (1813-1814). Rond het midden van de 19e eeuw was het een vissersen handelsplaats. De groei van Termunterzijl als handelsplaats was voor een belangrijk deel te danken
aan de bloei van de veenkoloniale scheepvaart. In de laatste decennia van de twintigste eeuw werd de
recreatieve scheepvaart belangrijk voor de haven. Bij de verhoging van de dijken op deltahoogte in
1972 werden een nieuwe sluis en een buitendijkse stormvloedkering aangelegd. In 2000 kwam het
Gemaal Rozema klaar. Ook het oude Gemaal Cremer uit 1930-31 is met de status van rijksmonument
nog aanwezig.

Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl
Bronnen: Wikipedia,, Het Groninger Landschap, S.O.G.K, Actuele Hoogtekaart Nederland, St. Natuurmonumenten, Groninger Archieven, St. Heerlijkheid Westerwolde, Staasbosbeheer, Lucipedia, Reliwiki, Oude
Groninger Kerken in Beeld van J.Knottnerus, Het verhaal van Groningen, RUG, lokale websites van kerken en Historische verenigingen en Dorpsverenigingen, Nazaten de Vries,

