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Bad Nieuwschans
Door overstromingen zijn in de vijftiende en zestiende eeuw grote stukken land door de Dollard verzwolgen.
Vanaf die tijd werd door zowel actieve inpoldering als natuurlijke aanslibbing de zee teruggedrongen. Op de
hoogtekaart is goed te zien dat door aanslibbing het land steeds hoger kwam te liggen bij de kust. Hierdoor
werd ook het strategisch belangrijke grensgebied uitgebreid. De Nieuwe- of Langeakkerschans werd
aangelegd in 1628, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, toen de plaats nog aan de Dollard lag. Voor de bouw
van de vesting koos men een hoge kwelder die bekendstond als Lietsland, vermoedelijk genoemd naar een
riviertje Lethe dat hier vanuit het achterland bij Bellingwolde naar zee stroomde. De nieuwe vesting werd
Langakkerschans genoemd, naar de langgerekte akkers (Lange Ackeren, 1610) op deze kwelder.
Deze nieuwe schans was ontworpen door ingenieur Matthijs van Voort en kreeg de vorm van een regelmatige
vijfhoek met bastions, omgeven door wallen en een gracht. Binnen de schans werd een regelmatig
stratenpatroon aangelegd, met in het midden een exercitieterrein. Ten noorden werd een sluis aangelegd om
het gebied onder water te kunnen zetten (inundatie). In de 17e en 18e eeuw werd de vesting nog versterkt en
uitgebreid. Door inpolderingen kwam de schans steeds verder landinwaarts te liggen en verloor hij zijn
functie. In 1815 vertrok het Nederlandse garnizoen en in 1870 werd bij Koninklijk Besluit bepaald dat
Nieuwe Schans geen vesting meer was. In 1882 werden de vestingwerken geslecht en de grachten gedempt.
Na aanleg van de spoorlijn brak een tijdperk van industrialisatie aan. Vooral landbouwindustrieën vestigden
zich hier.
Nieuw Beerta.
Nieuw-Beerta, vroeger Beertsterhamrik ligt ten noordoosten van Beerta, ten westen van Bad Nieuweschans.
Het is een langgerekt streekdorp met kapitale boerderijen. In de dorpskern staan de arbeiderswoningen. Het
dorp is beschermd dorpsgezicht. Nieuw-Beerta is ontstaan in de zeventiende eeuw nadat de Schanskerdijk
werd aangelegd en de streek vanuit Beerta werd ingepolderd. In de directe omgeving van het huidige dorp
lagen vermoedelijk de nederzettingen Houwingahof en Wynedaham, later de buurtschap Stocksterhorn. In
1665 werd het een eigen kerkelijke gemeente. De eerste kerk is al in de zeventiende eeuw vernieuwd. De
huidige kerk dateert uit 1856. Het dorp had al langer een eigen school. In 1663 kregen de ingezetenen van de
hoge Beersterhamricken ende Ulsda toestemming een korenmolen te bouwen, omdat de bestaande molen in
Beerta het werk niet aankon. De bloeitijd van het dorp ligt in de midden van de negentiende eeuw. De fraaiste
boerderijen dateren uit die periode. Vanaf het eind van de negentiende eeuw treedt het verval in, in eerste
instantie gaat dat gepaard met een felle strijd tussen landarbeiders en boeren. Het socialisme en later het
communisme heeft een grote aantrekkingskracht op de landarbeiders. De Hamer en Sikkellaan, die loopt ten
westen van Nieuw-Beerta naar Kostverloren, is een van de bekendste herinneringen aan deze tijd. De
voortgaande mechanisatie zorgt echter uiteindelijk voor een grote uitstoot van personeel in de landbouw.
Omdat het dorp geen alternatieven biedt trekt een groot deel van de arbeiders weg uit de streek.
Kerk Nieuw Beerta.
Het eerste kerkje dat werd gesticht in Nieuw Beerta was niet al te solide; na tien jaar was het, evenals de
pastorie ernstig verzakt. Aan het einde van de 17de eeuw kon een nieuwe kerk worden gebouwd. In september
1696 werd deze – tweede – kerk ingewijd. Een eeuw later kwam er ook een toren bij. In 1831 bleken kerk en
pastorie, opnieuw, sterk verzakt te zijn. Architect Van der Voort was de ontwerper van de nieuwe kerk, een
eenvoudig zaalgebouw met driezijdige sluiting en halsvormige beëindiging van de voorgevel,dat in 1856
gereed kwam.
Het verhaal van Nieuw Beerta begint pas omstreeks 1657. In dat jaar is op de Schanskerdijk na inpoldering
van het gebied “de Uiterdijken” het dorp onstaan. Op een langgerekte wierde staat een solide kerkje, dat een
schamele gemeente van dertig gelovigen bedient, schrijft Frank Westerman in De graanrepubliek. Het eerste
kerkje dat werd gesticht in Nieuw Beerta was echter niet al te solide, na tien jaar was het evenals de pastorie
ernstig verzakt. Ook anderszins werd het kleine dorp door rampen getroffen, in 1665/1666 verloor het dorp
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tweederde van zijn bevolking aan de toen heersende pest. Deze ramp kwam de bevolking te boven net als de
grote overstroming, veroorzaakt door een doorbraak van de Dollard in november 1886. Tot op heden is het
dorp echter klein gebleven. Het was pas aan het einde van de 17e eeuw dat er in Nieuw Beerta een nieuwe
kerk gebouwd kon worden. In september 1696 werd deze ingewijd. Een eeuw later was er ook een toren
verrezen en de kerkgang nam zelfs zodanig toe dat extra zitplaatsen moesten worden gemaakt in deze nieuwe
kerk. In 1831 bleek ook deze kerk sterk verzakt te zijn net als - ook nu weer – de pastorie. De kerkvoogdij
beschikte echter niet over de financiën om weer een nieuwe kerk te kunnen bouwen. De nieuwe kerk moest
bijna f 15.000,- kosten en daarvoor moest geld worden geleend. Architect Van der Voort was de ontwerper van
de nieuwe kerk, die in 1856 gereed kwam. Vrijwel steeds was er – ondanks de landerijen, in verhuur bij de
kerk – geldgebrek om de kerk te onderhouden. Ook bleek dat de klok en het uurwerk in de toren voortdurend
onderhoud nodig hadden en uiteindelijk moesten worden vervangen. Kerkvoogden wensten op een bepaald
moment dat zij een toren hadden als in Beerta waar de burgerlijke gemeente het gebouw in onderhoud had.
Van een gift, in 1917 geschonken door een echtpaar in Nieuw Beerta kon uiteindelijk een deel van de
restauratiekosten van de kerk worden betaald. e kerk ligt nu aan de rand van het kerkhof, direct grenzend aan
wijde akkerlanden. Het gebouw is een zaalkerk van vijf traveeën diep met een driezijdige sluiting. De
voorgevel telt drie vensterassen, waarvan de middelste iets uitspringt. De ingang zit onder een eenvoudige
classicistische omlijsting met daarboven een gedenksteen. Aan weerszijden van de ingang bevinden zich grote
rondboogvensters met ijzeren traceringen. Het middenrisaliet zet zich boven de geprofileerde daklijst voort als
toren, die begeleid wordt door inspringende geveldelen, een oplossing die vaker aangetroffen wordt bij het
classicisme. De toren wordt bekroond met een door zuilen gedragen octogonaal koepeltje. De lange wanden
worden geleed door lisenen. De eerste travee aan de zuidzijde heeft naast een groot spaarveld een rond
venstertje, dat de ruimte onder de orgelgalerij verlicht. Opvallend is dat de laatste travee evenals een zijde van
de sluiting gepleisterd is. Als we naar binnen gaan zien we dat de wanden van het schip worden geleed door
eenvoudig geprofileerde lisenen, die een kroonlijst dragen; daarboven zit een gedrukt tongewelf, uitgevoerd in
stuc. De eenvoudige preekstoel uit de 17e eeuw bevindt zich in de sluiting. Naast de preekstoel is een
marmeren gedenksteen aangebracht voor ds. B.J. Ader, die hier sinds 1938 predikant was, maar wegens zijn
verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 in Veenendaal is doodgeschoten. Het orgel werd in 1857
gebouwd op een ruime galerij, die gedragen wordt door twee gietijzeren kolommen. Het instrument werd
vervaardigd door Willem Hardorff uit Leeuwarden. Het is opvallend dat de pedaaltorens geen opzetstukken
hebben. Wel is er snijwerk aan de zijkanten. Het bevindt zich nog geheel in oorspronkelijke staat. De balgen
zijn in de toren opgesteld. In 1951 werd het gerestaureerd door H. Vegter, die daarbij de eerste windmotor
plaatste.

Kostverloren is een buurtje dat ligt aan de weg van Finsterwolde naar Drieborg.
Voor Kostverloren in Oldambt is de gangbare verklaring dat het verwijst naar slechte grond, waarop
de kost verloren gaat, dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot een naam als Goldhoorn.
De andere verklaring gaat terug tot 1701 Na het gereedkomen van de zeedijk waaraan het buurtje
ligt, werd het land aangekocht om er een afwatering te graven. Die bleek echter toch niet nodig te
zijn omdat de afwatering via de Oude Geut nog voldoende bleek. Later bleek er toch een nieuwe
afwatering nodig te zijn, maar die kwam ergens anders te liggen. De eerste aankoop was 'kost
verloren'.
Dollard.

De Dollard (Duits: Dollart, Gronings: Dollert of Dullert, bijnaam Ol Tjoard, Oostfries: Dullert, uitgesproken
als Doelert) is een estuarium, onderdeel van de Waddenzee, op het grensgebied van Nederland en Duitsland.
De rivier de Eems mondt hier in uit en stroomt daarna via de Eemsmonding door naar de Noordzee. De
Dollard is ongeveer 100 vierkante kilometer groot. De Duitse stad Emden ligt ten noorden ervan en de
Nederlandse stad Delfzijl ligt een kleine negen kilometer ten westen van de Dollard. De Nederlandse kust van
deze zeearm is dunbevolkt en er liggen enkele kleine dorpen als Fiemel.
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Op de grens van Nederland en Duitsland bevindt zich de monding van de Westerwoldse Aa, die hier via de
Buiten Aa en het Schanskerdiep uitmondt in de belangrijkste vaargeul van de Dollard; het Groote Gat. De
andere belangrijke vaargeul is het Kerkeriet. Op het punt waar de Westerwoldse Aa overgaat in de Buiten Aa
ligt tevens het sluizencomplex Nieuwe Statenzijl. Het getijverschil in de Dollard is meer dan drie meter. Het
water van de Dollard is brak doordat het zeewater zich hier mengt met het water uit de Eems.
Dollard in de getijdenzone van de Eems
Ontstaan van de Dollard,
De Dollard is in de late Middeleeuwen ontstaan ten gevolge van meerdere overstromingen en stormvloeden,
die het oorspronkelijke veenlandschap grotendeels hebben opgeruimd. Daarbij gingen grote delen van de oude
districten Reiderland en Oldambt verloren. Vroeger meende men – in het voetspoor van Ubbo Emmius – dat
de Dollard in het jaar 1277 was ondergelopen. Er werd gedacht aan de Marcellusvloed van het jaar 1362, die
in Noord-Duitsland tot veel schade heeft geleid. In historische bronnen is met betrekking tot de Dollard
daarover nagenoeg niets te vinden. Ook wordt wel gemeend dat de gebeurtenissen rondom het
jaar 1413 hebben geleid tot het ontstaan van de Dollard. Met name Tidde Wyneda wordt hierin genoemd.
Waarschijnlijk had het gebied al eeuwenlang te maken met wateroverlast, doordat het veenoppervlak te lijden
had van erosie, verwering en bodemdaling (klink). Archeologische vondsten laten echter zien dat bij Bad
Nieuweschans, Vriescheloo en Scheemda nog in de vijftiende eeuw een zoetwatermilieu te vinden was.
Daarentegen kenmerkte de omgeving van Pogum zich al in de dertiende eeuw door een zoutminnende
vegetatie.
Het gebied werd doorsneden door twee rivieren: de Reider Ae en de Munter Ae, die via
afzonderlijke sluizencomplexen in de Eems uitmondden. De Groningse kroniekschrijver Johan Lemego
verhaalt dat de sluizen van Reide tijdens een burgeroorlog werden vernield. Hij suggereert dat dit in 1413
gebeurde, maar uit andere gegevens blijkt dat deze gebeurtenissen zich iets eerder moeten hebben afgespeeld.
Mogelijk was de Ceciliavloed van 21 november 1412 hierbij fataal.[1] Zes jaar later zou de zee al het
dorp Blijham hebben bereikt. Er ontstond een soort binnenzee, die zich tweemaal daags vulde en weer
leegliep. Het water baande zich met geweld een weg door het resterende veen.
De oostelijke Dollardboezem vormde zich in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Al in 1454 bouwden de
inwoners van het gebied een nooddijk van de Punt van Reide tot aan Finsterwolde. Deze dijk liep van de vaste
Eemsoever met een grote boog door het toenmalige laagveengebied naar de hogere zandgronden; hij brak al
omstreeks 1466 door, maar de restanten schijnen nog in de 16e eeuw zichtbaar te zijn geweest. De westelijke
Dollardboezem is vermoedelijk in de jaren na 1470 ontstaan. Grote delen van het gebied kregen pas met de
zee te maken nadat de Cosmas- en Damianusvloed (1509) het zeewater diep landinwaarts had gestuwd. De
zeearm bereikte zijn grootste oppervlakte rond 1520.
Reconstructie van het verdronken gebied wordt bemoeilijkt door een gebrek aan bronnen. De geïllustreerde
kaart die Jacob van der Meersch in 1574 voor het raadhuis van Emden maakte, berust grotendeels op fantasie;
hij werd vooral geïnspireerd door Vlaamse voorbeelden. Dat gold vermoedelijk ook voor een oudere kaart uit
1546 in het raadhuis van Groningen, die later verloren is gegaan. Een lijst van 33 verdronken dorpen uit
dezelfde tijd is evenmin betrouwbaar; het getal 33 heeft vooral een symbolische betekenis. De Oost-Friese
kroniekschrijver Eggerik Beninga had het over 24 verdronken dorpen, wat vermoedelijk dichter bij de
waarheid kwam. De belangrijkste bron is een lijst van parochies in het Bisdom Münster van omstreeks 1480.
Bij de parochies die vanwege het water verlaten waren, is echter niet altijd duidelijk of ze in het Reiderland of
in het Oldambt lagen. De parochies in dat deel van het Reiderland dat tot het Bisdom Osnabrück behoorde,
worden uiteraard niet vermeld. Ten slotte zijn er nog twee documenten uit 1391 (in een zestiende-eeuws
afschrift) en 1420 bewaard gebleven, die de grens loop van het grensriviertje de Tjamme beschrijven. Omdat
het riviertje echter niet over zijn hele lengte samenviel met de grens tussen de beide bisdommen en de
landschappen Oldambt en Reiderland, is ook hier verwarring mogelijk. Een handvol dorpen, waaronder Reide
en Reiderwolde, wordt vermeld in de goederenregisters van de Abdij Werden uit de negende, tiende en elfde
eeuw.
De naam Dollard[
De naam Dollard komt voor het eerst omstreeks 1485 voor in de kloosterkroniek van Aduard. Deze naam is
vermoedelijk afgeleid van 'groot gat in de grond, poel', 'kuil' of wellicht 'dodenkuil' (dole). Maar al snel
verklaarde men deze naam uit de 'dolle aard' van de zeeboezem, vanwege 'het gewoel en de heftigheid van de
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golven en de woedende stormen op die plek' (aldus het Groningse stadsbestuur in 1544), of – zoals Ubbo
Emmius het rond 1600 samenvatte – "vanwege de razernij van zijn golven" (a fluctuum rabie).
De naam Dullaert of Dollaert werd sinds de vijftiende eeuw ook gebruikt voor de Braakman in ZeeuwsVlaanderen, waar volgens sagen in 1377 zeventien dorpen waren verdronken. Hij was vermoedelijk afgeleid
van een oudere persoonsnaam, die 'domkop, dwaas, dolkop' betekende.[2]
De naam Ol Tjoard duikt voor het eerst op in het werk van de volkskundige Tjaard W.R. de Haan, die de
oorlogsjaren in Wagenborgen doorbracht. "Genadeloos kan hij te keer gaan, vandaar de duistere dreiging in
zijn taboe-achtige bijnaam!", schrijft deze auteur in 1950.[3] Het gaat mogelijk om een practical joke die op
De Haans eigen voornaam is gebaseerd.[4]
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Kaart van de verdronken Dollarddorpen door Ubbo Emmius (1630) op basis van het werk van Jacob van der
Meersch uit 1574
Verdronken Dollarddorpen.
Door het ontstaan van de Dollard en de doorbraken langs de Eems zijn minstens twintig kerspelen, tien tot
vijftien kleinere buurtschappen en drie kloosters verloren gegaan. Een stuk of twaalf dorpskerken werden één
of meer malen verplaatst. De overgeleverde namen van de nederzettingen zijn echter vaak verbasterd.
Verdronken zijn de kerkdorpen Kalentwalt (Coldeborgerfehn?), Haxenewalt of Soxumerwold
(Hatzumerfehn?), Ditzumerwold, Uterpogum, Utbeerte, het
marktplaatsje Torum, Wilgum, Fletum, Berum, Oosterreide, Westerreide, Up-Reiderwolde en UtReiderwolde (met een kapittelkerk), Zentorp, Stockdorp, Tijsweer, Zwaag, OosterFinsterwolde, Ulsda, Megenham, Wynedaham, Houwingagast of Houwingahof, Houwingaham en misschien
de vrijwel onherkenbaar verbasterde dorpsnamen Haxne of
Soxum, Siweteswere, Poel, Rodendebord en Katelmesinke. Verder de
buurtschappen Peterswolde (Peterswere), Dunelee (Duinkerken bij Marienchor?), Garmede of
Medum, Wynham, Jarde (Bundergaarde), Bonewerda (Boen bij Bunde?), Ockeweer, Astock, Torpsen, De
Lidden, Gaddingehorn, Fiemel en misschien Ayckaweren, Stocksterhorn, Exterhuis, Jansum en Homborg.
Ten slotte de kloosters Palmar (Porta Sanctae Mariae), Oosterreide en Menterwolde (Campus Sylvae) met de
kapel De Olde Stoeve. Of de
dorpen Beda, Kapeldaberto, Oosterbeerte, Ludgerskerke, Meerhusen, Marckhusen, Hakkelsum, Harmeswolde
en Harkenborg werkelijk hebben bestaan, mag worden bewijfeld, omdat de namen van deze dorpen niet in
schriftelijke bronnen uit die tijd te vinden zijn. Bij de eerste drie gaat het wellicht om Ulsda en Beerta,
Ludgerskerke verwijst mogelijk naar Holtgaste of Westeel, bij de laatste drie gaat het eerder om verbasterde
toponiemen uit het Duitse Rheiderland.
De kerkdorpen Nesse, Kirchborgum (Huweghenborch), Bingum (Oengum) en
het kloostervoorwerk Goldhoorn (bij Finsterwolde) worden waarschijnlijk ten onrechte tot de verdronken
dorpen gerekend. Andere voormalige veendorpen zijn mogelijk al ver vóór de Dollardinbraak verlaten; hun
namen duiken pas achteraf in de lijsten van verdronken dorpen op.
Minstens zeventien nederzettingen verhuisden vanwege de overstromingen naar hogere
gronden: Marienchor (Krytzemewalt), Böhmerwold (oorspronkelijk wellicht *Bentumerwolde), Sankt
Georgiwold (Upwolde), Weenermoor, Boen (Bonewerda), Wymeer, Hamdijk (Houwingaham oftewel Utham),
Den Ham (Upham oftewel Nyeham), Bellingwolde, Vriescheloo, Winschoten-SintVitusholt, Beerta, Oostwold, Midwolda (Ol Kerke), Scheemda (Ol Kerkhof), Meeden, Muntendam en
misschien ook de voorlopers van Boen, Bunderhee en Blijham. De kerkdorpen Noordbroek en Zuidbroek en
mogelijk ook het klooster Dünebroek werden al eerder verplaatst.
Nieuwe polders[bewerken | brontekst bewerken]
Terugwinning van land.
Tot 1509 maakte de Eems ter hoogte van de huidige Dollard een grote bocht noordwaarts. Aan de
noordelijkste punt werd de stad Emden aangelegd. Ten gevolge van de uitbreiding werd het
schiereiland Nesserland dat tegenover de stad lag, afgesneden en volgde het stroombed een natuurlijke oostwestroute, op geruime afstand ten zuiden van Emden. De oude noordelijke rivierarm slibde dicht, waardoor de
haven steeds minder toegankelijk werd. Door middel van een ongeveer 4,5 km lange damwand van
eikenhouten heipalen, het Nesserlander Hoofd, probeerde het stadsbestuur van Emden vanaf 1581 deze
nieuwe stroomgeul te blokkeren. Deze pogingen werden in 1631 gestaakt.
Nesserland werd samen met de rest van het havengebied ten zuiden van Emden in de negentiende eeuw
ingepolderd.
Zolang het schiereiland Nesserland met het vasteland in verbinding stond, werd het vloedwater, soms
aangejaagd door de stormwinden, hoog opgestuwd in de Dollardboezem. De zee kwam
tot Wedderveer, Muntendam en Siddeburen. Na de doorbraak van 1509 kon het water gemakkelijker
stroomopwaarts via de Eems wegstromen zodat de druk op de Dollard afnam. Er begon een verlandingsproces
dat er al snel toe leidde dat grote stukken kwelder al vóór het midden van de zestiende eeuw konden worden
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bedijkt. De zware, maar vruchtbare
Dollardklei maakte het Oldambt tot een van de
bloeiendste landbouwgebieden van Nederland.
Na talrijke inpolderingen tussen de zestiende
en negentiende eeuw is Dollard tot een derde
van zijn oorspronkelijke oppervlakte
geslonken. De laatste inpoldering aan Duitse
zijde is de Kanalpolder uit 1877. Aan
Nederlandse zijde volgden nog de Johannes
Kerkhovenpolder (1878), de Carel
Coenraadpolder (1924) en de
polder Breebaart (1979). De meest noordelijke
polders hebben een eigen karakter en worden
wel de Dollardpolders genoemd. Een
buitendijks kanaal, het Dollardkanaal, werd
wegens milieubezwaren nooit aangelegd.
Bij laagwater valt ongeveer 78% van de
Dollard droog als wad. Tussen dit wad en de
zeedijk strekt zich in het westen, zuiden en
oosten een zoom drooggevallen wad uit ter
grootte van 1100 ha en met een breedte van
100 tot 1200 meter.

Nieuw Statenzijl,

Nieuwe Statenzijl is ontstaan toen tussen 1862 en 1864 de Reiderwolderpolder werd ingedijkt. Het gehucht
ligt op 150 meter afstand van de grens met Duitsland. Vanaf de dijk kun je kijken tot aan de havens
van Emden en Delfzijl.
Sluizen[bewerken | brontekst bewerken]
In 1707 besloot de toenmalige Raad van State in deze regio, om militair-strategische redenen, een sluis aan te
laten leggen en zo ontstond Oude Statenzijl, een buurtschap in de huidige gemeente Oldambt.
Als gevolg van de voortschrijdende inpolderingen van het Noord-Groninger land werd er in 1876, iets
noordelijker, een nieuwe spuisluis gebouwd, bij Nieuwe Statenzijl. Deze werd in 1907 uitgebreid met
een schutsluis ten behoeve van de kleine binnenvaart die zich daar bezighield met het transport
van aardappelen en bieten.
Na de watersnood van 1953 werden plannen gemaakt de zeedijken langs de Nederlandse kust te versterken.
Eind 1957 werd de Deltawet aangenomen. Om de zeedijk bij Nieuwe Statenzijl te verzwaren was een
aanpassing van het sluizencomplex noodzakelijk. Twee nieuwe sluizen werden gebouwd op het terrein tussen
de twee oude sluizen. De oude sluizen bleven tijdens de werkzaamheden in gebruik. In 1988 begon men met
de werkzaamheden en in juni 1990 waren de sluizen gereed. De dijken werden op deltahoogte gebracht en
begin 1991 was het werk gereed.
De grote spuisluis scheidt de Westerwoldse Aa en de Dollard. Via de Westerwoldse Aa, die vanaf Bad
Nieuweschans ook wel de Binnen Aa wordt genoemd, wordt het overtollige water uit Oost-Groningen en
Zuidoost-Drenthe - een aaneengesloten gebied van in totaal 92.000 hectare – richting de Dollard
afgevoerd.Als de spuicapaciteit van de geautomatiseerde sluis bij een hoge waterstand in de rivier maximaal
wordt benut, kan er dagelijks negen miljoen m3 water op de Dollard worden geloosd.
De ernaast gelegen schutsluis verschaft de kleinere schepen toegang tot de Dollard. Schepen van maximaal
8,5 meter breed en 70 meter lang kunnen hiervan gebruik maken. De dubbele sluisdeur aan de Dollardkant
zorgt voor extra veiligheid bij hoogwater. Aan de Dollardzijde van de sluis bevindt zich een kleine jachthaven.
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Kiekkaaste.

Nieuwe Statenzijl: Kiekkaaste, unieke buitendijkse vogelkijkhut
Een bijzondere locatie, aan de rand van het wad, bereikbaar via een vlonderpad. De hut geeft een goed zicht
op de slikvelden van de Dollard. Er zijn hier onder andere honderden bonte strandlopers te zien. En met een
beetje geluk zeehonden al dan niet vergezeld van hun jongen.
Aan de rand van Nederland ligt een ongerept natuurgebied van meer dan duizend hectare kwelder en
zevenduizend hectare droogvallend wad. De ontmoeting tussen zout en zoet water maakt de Dollard uniek. In
het brakke getijdenlandschap voelen planten als de zeeaster en diverse wad- en watervogels zich prima thuis.
Een gouden omlijsting van het wad
Kwelders vormen de gouden omlijsting van het wad. Ze ontstaan daar waar de bodem hoog genoeg is
opgeslibt om plantenwortels houvast te geven. Omdat het water hier minder zout is dan elders in de
Waddenzee, ontstaat een plantengroei met een heel eigen karakter. Opvallend zijn de uitgestrekte
zeeastervelden die het gebied in de nazomer lila kleuren. Vanwege hun functie als broed-, rust- en
voedselgebied vormen de Dollardkwelders een vogelgebied van internationale betekenis.
Remise Bad Nieuweschans.
Nieuweschans was vroeger het eindpunt van de trein en ten gevolge daarvan is er een remise (stal- en
draainplaats voor treinen en locomotieven) gebouwd dat thans dienst doet als restaurant.
Vestingmuseum.
Het Vestingmuseum is gehuisvest in één van de voormalige kanonniers barakken aan de 1e Kanonnierstraat 2.
Toen Bad Nieuweschans nog als vesting diende, woonden in deze straat de kanonniers. Zij behoorden tot de
lagere rangen van de militaire gemeenschap en moesten dus genoegen nemen met een zeer eenvoudig
onderkomen. U vindt het vestingmuseum in één van deze kanonniers barakken. Open di-vrij van 14.00-16.00
uur. Tel 0597-542249/ 0597-521313/06-53609294
Garnizoenskerk
De voormalige garnizoenskerk van Nieuweschans (het huidige Bad Nieuweschans) is gebouwd in 1751 en
deed aanvankelijk dienst voor de in Nieuweschans gelegerde militairen.Het bouwjaar van de kerk blijkt uit de
tekst van een ingemetselde steen: "Jonkvrouwe Magdalena Adriana Canter Visscher heeft op den 7 augustus
1751 den eersten steen aan deze kerk gelegd" Het gebouw kreeg bij de bouw een multifunctioneel karakter: de
zolder werd ingericht als ammunitie- en hooizolder. In de huidige, achter de kerk gelegen, consistorie waren
vroeger twee paardenstallen. Van hieruit was de hooizolder met een trap bereikbaar. In de negentiende eeuw
kwamen deze functies te vervallen en werd de zolder afgebroken, waardoor de kerkruimte een gewelf kreeg.
In het interieur valt de preekstoel op uit het begin van de 19e eeuw. De tekstborden hebben oorspronkelijk in
de Der Aa-kerk in Groningen gehangen. Ook bevindt zich achter in de kerk nog een zogenaamde
arrestantenbank, waarin de gestrafte militairen de kerkdienst konden bijwonen.
Het eenklaviers kerkorgel heeft een rechthoekige orgelkas. Het is in 1874 door de Amsterdamse orgelbouwer
Hermanus Knipscheer vervaardigd voor de Gereformeerde kerk in Schoonhoven. In 1925 verhuisde het naar
Nieuweschans. In 2009 werd het gerestaureerd door Winold van der Putten uit Finsterwolde. De kerk werd
voor het laatst in 2001 gerestaureerd. Thans fungeert de kerk als 'gewone' protestantse kerk en als trouwlocatie
van de gemeente Oldambt. Ook worden er concerten in de kerk gegeven.
Bronnenbad.
In 1985 werd het kuuroord Fontana geopend nadat zout, mineraalrijk bronwater was ontdekt op 630 meter
diepte. Dit kuuroord trok in 2008 ongeveer 180.000 bezoekers. Op 12 november stemde een grote
meerderheid van de gemeenteraad van Reiderland in met de naamsverandering tot Bad Nieuweschans. Dit
werd op 1 april 2009 bekrachtigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De toevoeging 'Bad' (van het
Oudhoogduitse 'bad' voor "warm baden") moet meer Duitse bezoekers trekken naar Fontana.
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