Infobestand Pelgrimsroute Hoogkerk Onlanden.

Roderwolde

Hoogtekaart Pelgrimsroute rood is hoog en blauw is laag.

Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl
SPiG Facebook, E: groningsepelgrimage@gmail.com ’t Oldehof 49 9951 JX Winsum
KvK 66778166 BTW nr. 8566.94.034 Bankrekening NL25.RBRB.0943.5716.42

Hoogkerk.
Hoogkerk herinnert in weinig meer aan het agrarische dorp dat het ooit geweest is. Het middeleeuwse dorp is
ontstaan op een zandrug en lag eeuwen lang rustig in de schaduw van de stad. Pas in de 19e eeuw vonden
industrieën hun weg naar dit dorp waardoor het karakter voorgoed veranderde en het uiteindelijk niet meer
dan een wijk van de grote buur werd. Wat uit de middeleeuwen nog rest is zeer de moeite waard: de romaanse
13e eeuwse kerk, nu vrijwel geheel ingebouwd door moderne bebouwing, maar ooit centraal gelegen. De kerk
is waarschijnlijk gewijd geweest aan Maria en de heilige Ulrich. Ulrich was een 10e eeuwse Duitse bisschop,
die sterk optrad tegen invallende Hongaren en heilig verklaard werd. Hij wordt meestal afgebeeld zittend op
een paard, soms ook met een rat, omdat de grond waarin hij begraven werd een rattenplaag verijdeld zou
hebben. Hij is beschermheilige van onder anderen vissers en wevers.
Onlanden.
Het gebied De Onlanden ligt in het noorden van Drenthe en is ongeveer 2500 ha. groot en ligt voor een klein
deel in Groningen. De in 2009 gekozen naam dankt het gebied aan de combinatie van
grootschalige natuurontwikkeling en grootschalige waterberging, waardoor een deel van het gebied weer
'onland' wordt. Het ambtelijk credo voor het project dat leidde tot de vormgeving van het gebied luidt 'Natte
natuur voor droge voeten'.
De aanduiding De Onlanden is voorgedragen door vijf lokale IVN afdelingen, Het Drentse Landschap en de
Historische Vereniging Roon nadat er een prijsvraag was uitgeschreven om tot een toepasselijke naam te
komen voor het gebied. Men heeft voor deze naam gekozen omdat met de herinrichting weer een situatie
ontstaat zoals die eerder bestond: een nat gebied waar de grondwaterstand meebewoog met de peilen van de
beken Eelderdiep en Peizerdiep en het meer in het gebied, het Leekstermeer. De zeer lage en natte gronden,
die ver van de bewoning aflagen, werden 'onlanden' genoemd, omdat ze vrijwel onbruikbaar waren voor
agrarisch gebruik. In oude geschriften wordt het gebied al als “De Onlanden” beschreven. Het gebied grenst
bovendien aan een gebied dat grotendeels onland is gebleven hetgeen in de naam tot uiting komt,
het Elsburger Onland.
De Onlanden is de resultante van een Herinrichtingsproject bij Peize, dat 6000 hectare beslaat. In dit project
beoogt men de landbouwstructuur te verbeteren maar tegelijk de versnelde aanleg van natuurgebieden en het
realiseren van een groot waterbergingsgebied. Door dat laatste hoopt men de kans op ongewenste
overstromingen te verkleinen en de veiligheid van de bewoners in de regio te vergroten. Om praktische
redenen is het gebied bij het Leekstermeer, dat formeel onder de herinrichting Roden-Norg, valt in het project
ondergebracht.
Het project is een samenwerkingsverband van de provincie Drenthe, het waterschap Noorderzijlvest,
de Dienst Landelijk Gebied, de
gemeenten Noordenveld en Tynaarlo, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO-Noord en het Kadaster.
Uiteindelijk moet 2200 hectare natuur als deel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland aangelegd
zijn, waarvan 1700 hectare mede ten dienste staat van waterberging. Daarnaast zal 3700 hectare
landbouwgebied verbeterd worden en de recreatiemogelijkheden worden uitgebreid.
De plannen voor De Onlanden zijn een uitvloeisel van de wateroverlast die een groot deel van Nederland in
1998 trof en die leidde tot acute bedreiging van enkele stadswijken van de stad Groningen. In 2001
presenteerde de zogenaamde stuurgroep Water 2000+ een plan om grote gebieden in Groningen en NoordDrenthe (ongeveer 3.000 hectare in de kop van Drenthe) aan te wijzen als waterbergingsgebied. Dit leidde tot
de plannen zoals deze in de herinrichting Peize gestalte kregen. In het plan werden vele dijken aangelegd en
daarnaast waterwegen, bruggen, autowegen en fietspaden aangepast.
De natuur van De Onlanden is nauw verbonden met de beken en andere wateren die het gebied kenmerken.
Tot het gebied behoren de bestaande natuurgebieden Peizer- en Eeldermaden en het Drentse deel van
het Leekstermeergebied. We vinden er naast open water (zoals het Langmameer), verschillende soorten
graslanden, moeras met moerasbos en beekdalen. Deze bieden plaats aan honderden planten- en diersoorten.
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Het karakter zal veranderen omdat vele graslanden verdwijnen en de daarbij behorende dieren
zoals weidevogels. Verwacht werd dat andere soorten profiteren zoals de orchidee rietorchis, de
vogels paapje en roerdomp en verschillende libellen en amfibieën. Op termijn verwachtte men soorten als
de grote zilverreiger, de visarend, de bever en de otter. Anno 2019 was duidelijk dat roerdomp, grote
zilverreiger, otter en visarend het gebied hadden gevonden.
Roderwolde.
Het dorp ligt ten noorden van Foxwolde en ten zuidwesten van Hoogkerk. Doordat het dorp geen grote
doorgaande wegen heeft is het aloude landelijke karakter grotendeels behouden gebleven. Roderwolde ligt aan
de oude wegverbinding van Roden naar de stad Groningen. Door de aanleg van de nieuwe weg
tussen Peize en Groningen aan het eind van de negentiende eeuw verloor Roderwolde deze functie.
Een bijzonder kenmerk van Roderwolde is dat het dorp gedurende de eeuwen heen is verhuisd. Dit is te zien
aan de plaats van de begraafplaats die bijna een kilometer buiten het dorp ligt. De kerk die er midden in lag, is
verplaatst naar het nieuwe centrum van Roderwolde. Op oude kaarten is te zien dat het dorp ooit rond deze
begraafplaats lag.
De eerste vermelding van de plaats is in 1139 als Roterwolde en in 1350 al als Roderwolde. De plaatsnaam
duidt op het feit dat het in of bij het een bosgebied bij Roden was gelegen.
Jacobskerk
De kleine witte Jacobskerk werd gebouwd in 1831. Het oude kerkje bij het kerkhof aan de Pastorielaan, 500
meter ten noorden van het huidige dorp, werd toen afgebroken. Voor de bouw van het spitse torentje werd
destijds gebruikgemaakt van de stenen van de middeleeuwse kerk. Van het oude kerkgebouw zijn alleen nog
de zandstenen doopvont uit 1560, de kerkklok uit 1634 en de kerkbeker uit 1651 bewaard gebleven.
Molen Woldzigt.
Blikvanger in het dorp is de grote windmolen Woldzigt uit 1852 die nog regelmatig in bedrijf is. Uniek aan
deze molen is dat deze zowel voor het malen van graan als voor het slaan van olie kan worden gebruikt. De
molen is geregeld in bedrijf en eromheen worden vaak activiteiten georganiseerd.
De Ruskenveenseplas werd gerealiseerd als zandwinningsplas voor de aanleg van de wijken Reitdiep, De
Held, Piccardthof en Ruskenveen. De plas werd in gebruik genomen in 2005.
Suikerfabriek.
Hoewel de route niet langs de suikerfabriek gaat domineert de Suikerfabriek wel de skyline van Hoogkerk.
Tijdens de productieperiode na de bietenoogst domineert de geur van de fabriek ook de hele omgeving. De
suiker wordt gemaakt van suikerbieten.
Bangeweer.
Bangeweer is een oude streeknaam. De streek ligt tussen de spoorlijn Groningen - Leeuwarden, de Zuiderweg
in Hoogkerk en de Peizerweg. Bangeweer ligt op een zandopduiking langs de Zuiderweg waarop ook
Hoogkerk ontstaan is en die onderdeel vormt van de Pleistocene Rug van Tynaarlo. De naam is een jongere
vorm van 'Bawingewere' (oorkonde 1379), een naam die opgebouwd is uit de mansnaam 'Bawa' (of 'Bavo'),
de genitivus pluralis -inga en 'weer' en staat voor 'grondbezit van de mensen van Bawe'.De schoolmeester van
Hoogkerk dacht er in 1828 anders over en verklaarde de naam als zijnde een toevluchtsoord voor bange
mensen in geval van overstromingen. Vroeger liep het Eelderdiep of een tak hiervan langs de hoogte. Op de
hoogte stond vroeger de gelijknamige boerderij Bangeweer. Bangeweer is lang een open stuk gebleven tussen
de stad en Hoogkerk. Een deel van de streek, in de polder de Verbetering, was in gebruik als vloeiveld voor de
suikerfabriek van de Suikerunie. De laatste jaren wordt de streek echter vanaf de randen volgebouwd. Bij
Hoogkerk door de nieuwbouwwijk Ruskenveen, aan de zijde van de stad door de nieuwe wijkjes Peizerhoven
en Pezerhoeve. De zwemplas Bakkersgat (een voormalige zandafgraving) is onderdeel van deze streek. Deze
staat tegenwoordig bekend als Ruskeveenseplas.
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Hoendiep.
Het Hoendiep is een kanaal gelegen tussen de stad Groningen en Zuidhorn (Noordhornerga). Het huidige
diep is 15 km lang. Aan het Hoendiep liggen Groningen, Hoogkerk, De Poffert, Enumatil, Zuidhorn en Briltil.
Het Hoendiep liep oorspronkelijk vanaf een punt ten westen van de Groninger Aapoort naar De Poffert.
Vandaar voer men, om in Friesland te komen, via de Gave (nu grotendeels verdwenen) naar het
Lettelberterdiep. Men volgde dit diep tot Briltil en ging vanaf daar via het Niekerksterdiep en het
Kolonelsdiep naar het Bergumermeer. In 1616 werd het diep verlegd. Noordelijk van Oostwold werd een
verbinding gegraven van De Poffert naar het Lettelberterdiep, (het huidige tracé De Poffert - Enumatil). De
Gave bij Oostwold verloor zijn betekenis en verzandde. Door het nieuwe tracé werd de verbinding ongeveer 2
km korter. In de tijd van de trekvaart betekende dit al snel een tijdwinst van één uur. De naam Hoendiep zou
afkomstig van de streek Hoen, even ten westen van het toenmalige Groningen. Volgens Moritz Schönfeld
verwijst de naam veeleer naar vuil, modderig water en is daarbij verwant aan namen als Hoerediep, Honte en
Hunze.

Kerk Hoogkerk: Olle Kerk
De kerk van ‘Alta Ecclesia’ (kerk op de hoogte) zoals vroeger Hoogkerk ook wel eens genoemd werd, wordt
op de beschrijving ‘een parel aan de gouden rand van Groningen’ genoemd. De kerk heeft een rechthoekig
schip met een inspringend en rechtgesloten koor. Men veronderstelt dat de kerk gesticht is door een klooster
(waarschijnlijk Aduard), vanwege de grote afmetingen van het oorspronkelijke koor. In abdijkerken hadden de
geestelijken zo hun ruimte nodig. Veel van de oorspronkelijk romaanse kerk is bewaard gebleven of weer in
oude staat teruggebracht, zoals o.a. de hooggeplaatste rondboogramen. In de muren van het schip en het koor
zijn spaarvelden gehandhaafd en doordat het witgeschilderd is, een opvallend boogfries in het oostelijk deel
van het schip en rondom het koor. De noordingang is dichtgemetseld, dit was ooit de vrouweningang, de
zuidingang was voor de mannen. Op deze manier kwam men in het voor mannen en vrouwen bestemde vak in
de kerk terecht.
Vooral de westzijde van de kerk is danig gehavend: door oorlogshandelingen tussen Groningers en Saksers is
een zware toren met zadeldak in 1514 helaas letterlijk te gronde gegaan. Ook de meest westelijke travee
raakte hierbij vernield. De in de zestiger jaren van de vorige eeuw volledig in moderne stijl gerestaureerde
westgevel van de kerk doet vermoeden dat aanpassing aan de omgeving belangrijker geacht werd dan herstel
van een oorspronkelijke stijl. De kerk is tegenwoordig getooid met een dakruiter. De klok is origineel, deze is
in 1451 gemaakt en heeft als randschrift de namen van Maria en Ulrik (Ulrich). Bij de afbeeldingen is behalve
Maria, ook de zweetdoek van Veronica afgebeeld. Veronica, een volgelinge van Jezus, maakte volgens de
legende tijdens de kruisgang zijn gezicht met een doek schoon.
Interieur
Een groot deel van het schip en het inspringende, lagere koor van deze eenbeukige kerk, dateert nog uit de
vroege dertiende eeuw. De triomfboog tussen koor en schip is herbouwd. In de koorruimte zijn tegenwoordig
zitplaatsen gerealiseerd. Ook de geometrische beschilderingen in het koor en schip zijn hersteld. Een deel van
het altaar is teruggevonden en herplaatst tegen de oostmuur.
De 18e eeuwse preekstoel is tegen de noordmuur geplaatst tussen schip en koor. De zoldering is geschilderd in
een originele en moderne kleurstelling (met groene tinten en rose en balken in donkerrood). Ook modern is de
steenmozaïek in de dichtgemetselde noordmuur. Verder zijn er een 19e eeuws doopvont en offerblok
aanwezig.
Er is bovendien een weinig voorkomend sacramentshuisje in de noordmuur. Een dergelijk huisje had dezelfde
functie als een sacramentsnis, namelijk het bewaren van de hostie, maar stond geheel of gedeeltelijk los van
de muur. In de tijd voor de Reformatie stond deze niet te ver verwijderd van het altaar op het koor.
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Pas in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd het huidige orgel geplaatst. Dit prachtige orgel is afkomstig uit de
kerk van het Friese Pietersburen en werd al in 1848 gebouwd. Blijkbaar hebben bewoners van de
nabijgelegen voormalige borg Elmersma zich verbonden gevoeld met de kerk. Zo hadden ze in de kerk een
herenbank en ook hebben zich enkelen in de kerk laten begraven. De borg stond ten zuiden van het Hoendiep,
niet ver van de plaats waar de latere Gereformeerde kerk gebouwd werd. Onder de bewoners waren ook de
Schot William Macdowell en zijn eerste vrouw Bernardina van Fritema. Macdowell, filosoof, was een van de
eerste docenten van de Universiteit van Groningen en redger (bestuurlijk juridische functie in de ME) te
Hoogkerk. De zerk van Macdowell raakte bij de restauratie in 1912 kapot, maar die van zijn vrouw is onder
de preekstoel herlegd.
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