Infobestand Pelgrimsroute Sappemeer Noordbroek.

Hoogtekaart van de route. Rood is hoog en blauw is laag.

Sappemeer.
Het dorp is genoemd naar het Sapmeer of Duivelsmeer. Dit liep (net als het Kleine Sapmeer ten zuidoosten
ervan) leeg nadat in 1618 het Winschoterdiep tot aan dat meer was doorgetrokken. Het graven van het kanaal
gebeurde om het veengebied ten oosten van de stad Groningen te gaan ontginnen. Het dorp is in 1621
ontstaan, toen zich er enkele verveners vestigden. Sappemeer werd het eerste centrum in de Veenkoloniën.
Sappemeer was oorspronkelijk als dorp dan ook groter dan het naastgelegen Hoogezand. Toen zich in
Hoogezand in de 19e eeuw industrie ging vestigen, groeide het tot aan Sappemeer. In 1949 werden beide
dorpen samengevoegd tot één gemeente, waarbij Hoogezand inmiddels de dominante plaats was geworden.
(Beschrijving Koepelkerk aan het eind van dit document.)
Botjes Zandgat.
Botjes Zandgat is een zandafgraving met een diepte van 40 meter tussen Zuidbroek en Noordbroek. Er wordt
actief zand gewonnen, maar sinds 2011 is er een veilige zwembaai en een strand voor dagrecreatie. Vanwege
het heldere water wordt de plas tevens gebruikt voor duikactiviteiten. De naam is ontleend aan de voormalige
eigenaar, Feiko Botjes.
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Noordbroek.
Noordbroek is ontstaan in de vroege Middeleeuwen. Onder Noordbroek vallen de buurtschappen Stootshorn,
Korengarst en Noordbroeksterhamrik. Noordbroek is een middeleeuws veenontginningsdorp, dat
vermoedelijk vanaf de oevers van enkele stroompjes is ontgonnen. Het woord -broek in de naam verwijst naar
de bodemgesteldheid: moerassige grond. Tot ongeveer de 14e eeuw lag Noordbroek verder oostwaarts.
Vanwege wateroverlast en stormvloeden heeft men vroegtijdig de hogere gronden opgezocht. Tot omstreeks
1900 werden de zandakkers van elkaar gescheiden door begroeide houtwallen of klingen. Toch schijnen ook
de lagere delen van het dorp bewoond te zijn gebleven, zelfs nadat de Dollard hier een kleilaag had afgezet.
Noordbroek ligt ten noorden van de A7 en ten westen van de N33. Van 1910 tot 1934 had het dorp een
spoorwegstation aan de spoorlijn Zuidbroek - Delfzijl van de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij. Over
een eerdere kerk is niets bekend. Acker Stratingh en Venema karteren een oud kerkhof aan de Pastorieweg.
Ook het toponiem Oudehoff Lijkt hierop te wijzen. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een ouder
kerkgebouw te Rommelskerken bij Korengarst. Over de middeleeuwen is tot dusverre weinig bekend. Er zijn
geen eenduidige sporen van steenhuizen aangetroffen. Wel bevond zich vermoedelijk een steenhuis aan de
Grachtlaan. Dit zal de woonplaats van een zekere Remben Gockinga zijn, die in 1441 wordt genoemd. In de
zeventiende eeuw bevond zich hier een huis dat Bouckenborg werd genoemd.
Kerk Noord Broek
De imposante kruiskerk is gebouwd in de vroege 14e eeuw in een overwegend laatromaanse bouwstijl, goed
herkenbaar door de indeling en bewerking van de muren; een beneden en bovenzone met veel siermetselwerk
in de bovenzone. Maar ook al met een gotische uitstraling door de hoge muren en bijpassende hoge
spitsboogvensters. In het interieur vallen de koepelgewelven op, de vele muur en gewelfschilderingen en twee
overblijfselen uit de katholieke tijd: een sacramentsnis in het koor en een piscina. Het interieur is zeer rijk te
noemen met een koorhek, een rijkbewerkte preekstoel e De kerk van Noordbroek is een van de hoogtepunten
van de laatromaanse bouwkunst in Groningen. Men begon met de bouw tegen het eind van de 13e eeuw om
de kerk te voltooien met de bouw van het koor in het tweede kwart van de 14e eeuw. En dat in een
ononderbroken bouwproces. De losstaande romaanse toren komt uit dezelfde tijd of iets vroeger. De ‘Olle
Dodde’ had oorspronkelijk een poortdoorgang naar het kerkhof. Zowel kerk als toren zijn in de loop der
eeuwen nauwelijks gewijzigd, alleen de westgevel is in 1720 vernieuwd.
Meer nog dan in de kerk van Zuidbroek gaat deze kerk richting gotiek. Dat is goed te zien aan de
gereduceerde benedenzone en de bredere vensters van het schip en het transept. Dat laatste ging ten koste van
de nissen aan weerszijden van de vensters: deze werden smaller. De vijfzijdige koorsluiting is al bijna
helemaal gotisch. De meloenvormige koepelgewelven en de versiering van de topgevels van het dwarspand
zijn nog duidelijk laatromaans. Opvallend is dat de oostelijke transeptvensters en de koorramen onderin zijn
dichtgezet; mogelijk wilde men de hoogte van deze vensters aanpassen aan de hoogte van de schipvensters
(misschien heeft men deze ‘verdiepte raamnissen met doorlopende montanten’ gezien in kerken in NoordDuitsland). Het oostelijke venster is bijna geheel dichtgemetseld. Dat moet al vroeg gebeurd zijn, want aan de
binnenkant zitten muurschilderingen uit de 14e eeuw.
In het ruimtelijk ogende interieur is de uitwendige geleding weerspiegeld. De kerk heeft vier en een halve
travee en een vijfzijdige koorsluiting. De halve travee zit aan de westkant. Het meest opvallende van het
interieur zijn toch wel de schilderingen. Kort na de bouw, halverwege de 14e eeuw, werden de gewelven
voorzien van een steentjesschildering afgewisseld met banden, teksten en bloemenranken. Maar ook met
figuratieve voorstellingen, waaronder de kroning van Maria in het noordelijk dwarspand, Christophorus in het
zuidelijk dwarspand, restanten van heiligen in de koortravee en de evangelisten in de derde travee. In dit
travee is de naam van de vermoedelijke maker te vinden: [TH]OMAS / FECIT / DE NORDA (Thomas uit
Norden heeft dit gemaakt).
De tweede periode, zo omstreeks 1490, heeft de belangrijkste schilderingen opgeleverd: een tweede
Christophorus-scene, de zondeval, de doop van Christus in de Jordaan, de vier evangelisten in het
vieringgewelf, het Laatste Oordeel in de koortravee en de Man van Smarten hoog in de koorsluiting. De derde
periode omvat de tekst van 1599 met allerlei metselaarsattributen op het vieringgewelf en mogelijk de zwarte
versiering van de zuidelijke vieringboog. Van het meubilair vallen de preekstoel en het doophek op; beiden in
1757 vervaardigd door Hopman Struve voor het bedrag van 840 gulden. De met ornamenten overwoekerde
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kuip van de preekstoel komt duidelijk uit de eindfase van de barok, de rococo. Deze stijl wordt ook wel Louis
Quinze genoemd. Het doophek is wat meer ingetogen. Het koorhek en de banken zijn in 1805 gemaakt.
Het orgel is in 1696 gebouwd door Arp Schnitger, deels met enkele registers van een ouder orgel. Het orgel is
geplaatst op een orgeltribune. De Louis Quinze stijl is ook te zien op ornamenten onder de middentoren. Na
herstelbeurten van A.A. Hinsz in 1752 en 1768 bouwde H.H. Freytag tussen 1806 en 1809 er twee
pedaaltorens bij. In 1953-1955 werd het orgel teruggebracht in de toestand van 1809. Bij deze restauratie werd
uitgegaan van de dispositie van Freytag. In 2014 is het orgel weer gerestaureerd. Op de wand achter het orgel
is een draperie geschilderd.
Uiterburen
Uiterburen wordt gerekend tot Zuidbroek. Op oudere kaarten wordt het gebied van Uiterburen ook vaak
aangeduid als Gockinga naar het gelijknamige hoofdelingengeslacht.
De ouste sporen van bewoning in Uiterburen dateren uit de late Bronstijd (ca. 800 v. Chr.). Bij zandwinning
ten behoeve van de aanleg van de Noord-Oost Lokaalspoorweg werden omstreeks 1910 ter hoogte van de
Klingenweg resten van een urnenveld gevonden. Nader onderzoek omstreeks 1960 leverde echter weinig op.
Later was het gebied weer onbewoond.
De oorsprong van Uiterburen ligt mogelijk verder oostelijk in het dal van de voormalige rivier Munter Ae. Net
over de grens met Scheemda bevond zich nog in de 17e en 18e eeuw een gebiedje dat
als Uterberta, Uterbeerta of Uiterboeren werd aangeduid. Een deel daarvan - met een woning aan de
Oudedijksterweg - was zich sinds 1588 eigendom van de stad Groningen.[1]
De naam Uiterburen is niet oorspronkelijk. Hij is ontstaan is ontstaan toen een groot deel van de bewoning
opschoof naar het huidige Zuidbroek, dat ook als Bovenburen bekend stond.
Het huidige dorp ligt op een langgerekte keileemrug, die begint in Noordbroek en met onderbrekingen
doorloopt tot voorbij de driesprong bij de Heiligelaan. Vlak bij deze driesprong was ook de dorpsmolen van
Zuidbroek te vinden, die in 1498 voor het eerst wordt vermeld. Omstreeks 1980 werd hier een
laatmiddeleeuwse begraafplaats blootgelegd; kaarten uit de zeventiende eeuw vermelden hier een oud
kerkhof. Volgens een zestiende-eeuwse overlevering stond hier een voorganger van het huidige kerkgebouw in
Zuidbroek, die in 1270 zou zijn verplaatst.
Zuidbroek.
Het dorp Zuidbroek lag in de Middeleeuwen aan een handelsroute richting Duitsland. Door de ligging aan
vele transportwegen heeft de plaats industriële ontwikkeling gekend, bijvoorbeeld door een scheepshelling,
een motorenfabriek, een vlasfabriek en een aardappelmeelfabriek. Het dorp wordt doorsneden door de A7 die
het dorp scheidt in een noordelijk en een zuidelijk deel. De Hervormde kruiskerk staat in het noordelijk deel,
terwijl het station en de middenstand zich grotendeels in het zuidelijk deel bevinden. Het Winschoterdiep
heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het dorp. Het kanaal werd vanaf 1612 aangelegd en
vanaf de jaren twintig van de 17e eeuw was hierop scheepvaart mogelijk tussen Zuidbroek en Groningen. In
de jaren twintig van de 17e eeuw kreeg Zuidbroek vermoedelijk een verbinding per trekschuit over het
Winschoterdiep met Groningen. Het zou daarmee één van de eerste geregelde trekschuitverbindingen in
Nederland zijn.. Sinds 1 mei 1868 heeft Zuidbroek een spoorwegstation aan de Groningen - Nieuweschans en
Groningen-Veendam, Station Zuidbroek. In 1959 is het stationsgebouw grondig verbouwd, waarbij de
bovenverdieping en gedeelten van de zijvleugels zijn verwijderd. In het gebouw is tegenwoordig het NoordNederlands Trein & Tram Museum gevestigd. Vanaf Zuidbroek loopt vanaf de spoorlijn een aftakking naar
Veendam en Stadskanaal die gebruikt wordt voor goederenvervoer en personenvervoer naar Veendam. Deze
lijn was vroeger een onderdeel van de lijnen van de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS)
waardoor Zuidbroek een knooppunt was. De NOLS exploiteerde eveneens de spoorlijn Zuidbroek - Delfzijl
die bij station Zuidbroek begon. Ten noordoosten van het dorp lag eveneens de stopplaats Zuidbroek dorp.
Het dorp heeft een monumentale kruiskerk, de zogenoemde Petruskerk (maar oorspronkelijk gewijd aan
Augustinus van Hippo), uit de dertiende eeuw in romanogotische stijl. De restauratie van het kerkorgel, in
1795 gebouwd door Heinrich Hermann Freytag en Frans Casper Snitger is in 2007 opgeleverd. De toren staat
los van de kerk en heeft gediend als gevangenis.
Petruskerk Zuidbroek.
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Oorspronkelijk was de kerk gewijd aan de heilige Augustinus van Hippo. Deze heilige wordt afgebeeld op het
zegel van een van de laatste pastoors en op het 17e-eeuwse kerkzegel. De voornaam Augustinus was rond
1600 bij verscheidene families in Zuidbroek in zwang. Volgens M.D. Ozinga (1933) zou de kerk zijn gewijd
aan de heilige Petrus. Daarvoor zijn in de archieven echter geen aanwijzingen gevonden. In latere publicaties
herhaalde Ozinga zijn bewering niet, maar inmiddels had de nieuwe naam al ingang gevonden.
Opvallend in het interieur zijn de achtribbige koepelgewelven in het schip en in het koor van de kerk. Het
kerkmeubilair stamt uit 1709: de koorafsluiting, drostenbank en kerkvoogdenbank zijn ontworpen door de
Groninger stadsbouwmeester Allert Meijer, die ook veel van het interieur van de Mariakerk
(Uithuizermeeden) heeft ontworpen. De preekstoel is in 1736 ontworpen door Casper Struiwig.
De kerk heeft een vrijstaande klokkentoren, uitgevoerd als zadeldaktoren met vierkant grondplan, die in
dezelfde periode als de kerk is gebouwd. Er zijn twee luidklokken, uit 1603 (van H. Kellerman, met een
diameter van 122 cm) en uit 1610. De toren heeft lange tijd dienstgedaan als gevangenis, waartoe vier cellen
waren ingericht. In de loop der eeuwen hebben diverse restauraties plaatsgevonden. In de 19e eeuw werd op
de kerk een pleisterlaag aangebracht, die in de 20e eeuw weer is verwijderd.
Het grote orgel in classicistische stijl geldt als de laatste belangrijke vertegenwoordiger van de 18e-eeuwse
Groninger orgelbouw. Het heeft 28 registers en een rugpositief en is in 1793-1795 vervaardigd door H.H.
Freytag en F.C. Snitger (junior). Het was aanvankelijk de bedoeling het te laten bouwen door A.A. Hinsz,
maar die overleed in 1785. Sinds enige jaren staat in het koor van de Petruskerk een Engels "Dunstone"
kabinetorgel, afkomstig uit Devon en in 1844 gebouwd door de Londense firma Jones. Het is in particulier
bezit.
In 1997 werden bij opgravingen op het kerkhof restanten van een beeldengroep gevonden. Waarschijnlijk
betreft het een zogenaamde calvariegroep uit het begin van de 16e eeuw. De delen van de Mariafiguur en de
Christusfiguur zijn, hoewel beschadigd, volgens deskundigen van hoge kwaliteit en vrij zeldzaam voor
Groningen.
Adriaan Tripbos en Tripscompagniepad.
Adriaan Trip was een telg van een rijke koopman uit Amsterdam die een compagnie heeft opgericht voor de
turfwinning. Even
zuidelijker ligt het
dorp Trispcompagnie.
Een compagnie was
vaak een groep
investeerders om de
turfwinning te
financieren.
Op het plaatje van 800
na Chr. is te zien dat
een groot deel van
Groningen een
veenmoeras is
geweest. Waar dus
eeuwen lang turf is
gewonnen.
Turf is
gedroogd veen dat
als brandstof kan
worden gebruikt.
Het gebruik van veen
als brandstof is erg
oud. De Romein
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Plinius de Oudere beschreef in Naturalis Historia dat de Chauken van modder ballen draaiden en die als
brandstof gebruikten. Met name toen in de middeleeuwen in Noordwest-Europa de stedelijke bevolking
alsmaar bleef groeien en hout steeds schaarser werd, kwam turf op grote schaal als brandstof in gebruik. Niet
alleen voor huisgebruik, maar ook door de ambachtslieden en bij industriële activiteiten. In de moerassige
veengebieden hadden afgestorven planten na honderden jaren een metersdikke veenlaag gevormd die men
kon wegsteken of kon opbaggeren om het vervolgens te drogen te leggen op legakkers. De turf werd daarna
met platbodemschepen, deels langs speciaal aangelegde wijken, naar de gebruikers gevaren. Turf afkomstig
uit hoogveen was in het algemeen van betere kwaliteit dan turf uit laagveen.
Veenborg Welgelegen.
1628 - de stad Groningen begon met de ontsluiting van de venen rondom het drooggelegde Sappemeer. Dit
werk werd uitbesteed aan de veencompagnieën. Zo stichtten enige burgers uit de stad, toen het Kleinemeer
aan de beurt was, in 1647 de Groninger Borger Compagnie. De burgemeester bad echter nogal wat
bedenkingen omtrent de aanpak dezer Compagnie.Na gunstig geadviseerd te zijn geworden, kwam op 16
maart 1647 het contract tot stand. De Compagnie bestond echter niet uit 12 pers. als was vermeld, maar
slechts uit enkelen. Eén ervan, Adriaan Geerts Paap, alias Wildervanck, had ook reeds bezit genomen van de
venen voor het karspel Zuid- broek. Aan de westzijde van de hoofdvaart van de Borgercompagnie verrees ten
behoeve van de administratie en het toezicht op de ontsluitingswerkzaamheden het Compagnie- huis.
Eén van de Groninger borgheren nu was Jan Cornelis Spiel. Hij is de stichter van de buitenplaats ‘Welgelegen
Zijn herkomst is onbekend, z’n beroep was boekhouder. Door de toename van de veenontginning vond de stad
Groningen het raadzaam de venco apart te beheren en richtte daarom in 1652 het veenkantoor op. Jan Cornelis
Spiel solliciteerde naar het ambt van rentmeester der venen, doch zijn zwager Jacob Hayckens was hem voor.
Deze werd de eerste van een lange reeks van rentmeesters. Jan Cornelis Spiel huwde in 1639 Margreta van
Ewsum. Spiel hield zich voortaan bezig met de turfgraverij in Kleinemeer en kwam geregeld op het
Compagniehuis. Hij was het die op de gedachten kwam om hier zomers te gaan wonen. Zo werden in 1655
een heemstede afgebakend in het Kleinemeer en spoedig bouwde Spiel daar zijn hofstede. Het huis was
voorzien van twee trapgevels met in het midden een torentje. Om het huis lag een gracht en naar het zuiden
strekte zich een grote siertuin uit. Het gehele terrein was omsloten door een brede singel met fraai geboomte.
De verbinding met de door Kleinemeer lopende hoofdweg werd verzorgd door een vaste boogbrug over het
Borgercompagniesterdiep..
De fraaie franse tuin staat tot uw beschikking, om tussen de werkzaamheden door even te ontspannen of om
foto's te nemen van een bruidspaar. U kunt in de tuin ook gewoon een frisse neus halen en genieten van de
oude stijl waarin de tuin is terug gebracht met bijpassende oude bomen.

Koepelkerk Sappemeer.
In 1653 kreeg stadsbouwmeester Coenraed Roelfs de opdracht tot het bouwen van een kerk in Sappemeer. Het
werd een achtkantige kerk met een koperen koepeldak. In 1791 werd het vervallen koepeldak vervangen door
een zadeldak in de vorm van een Grieks kruis. Toen twee eeuwen later ook dit dak dreigde in te storten heeft
men weer een koperen koepeldak op de kerk laten plaatsen. Tijdens deze restauratie moest men rekening
houden met het imposante orgel dat in 1875 in de kerk was geplaatst, toen nog in het bezit van een hoog
opgetrokken kruisdak.
‘Besteck ende conditien waer naer de Edel mogende
Heeren Borgemesteren ende Raedt der Stadt Groeningen
dencken te laeten besteden door haer Edele gecommitteerden
Een Kercke komende in Sapmeer te staen
Ende in achtkant te perfecteren gelijck het model
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daervan is aenwijsende in t diameter 60 voeten binnenwarx
uijt de zijd-muiren niet uijt de hoecken te meten’.
Na de hervorming kwam er verandering in de religieuze beleving van mensen; men richtte zich vooral op het
gesproken woord. Dat vertaalde zich in de bouw van preekkerken. De Koepelkerk was daarvan de eerste in de
provincie en met bovenstaande tekst werd in 1653 het fundament gelegd. Deze kerk werd gebouwd in
opdracht van de stad Groningen en in 1655 in gebruik genomen. De stad Groningen, sinds 1613 eigenares van
veengronden rondom het Sapmeer, had een grote behoefte aan brandstof. Toen de vervening en daarmee de
winning van turf goed op gang kwam bleek een waterverbinding met de stad onontbeerlijk voor het transport
van ‘het bruine goud’. Daarom werd besloten tot het graven van het Heerendiep, het latere Winschoterdiep.
Van heinde en ver kwamen mensen naar deze regio om turf te winnen of te vervoeren. Dat laatste gebeurde
over water. De werkdagen waren lang en in de weinige tijd die overbleef luisterde men naar preken in schuren
of in het open veld. Dat veranderde met de bouw van de Koepelkerk.
Coenraet Roelofs ontwierp in opdracht van ‘De Heeren van de Raedt van Groningen’ een achtkantige kerk
met een met koperen platen gedekt koepeldak, naar voorbeeld van soortgelijke kerken in Willemstad (NoordBrabant) en Leidschendam. De fraaie entree van de kerk dateert uit de bouwtijd en ook hier is de invloed van
de stad Groningen zichtbaar: bovenin het gebroken fronton boven de zandstenen poort bevindt zich het wapen
van de stad Groningen ‘in goud en kleur’. Op het fries, onder het gebroken fronton staat het opschrift ‘Aō +
Senatus Populus que Groninganus i655 +’ ('raad en volk van Groningen, anno 1655'). Jaren later bleek de
koepeldakconstructie niet bestand tegen de belasting van de zware klok in de lantaarn op het dak. Aan het eind
van het met lindebomen omzoomde kerkpad werd een losstaande klokkentoren gebouwd waarin de 577 pond
zware klok werd gehangen. En in 1791 werd het vervallen koepeldak vervangen door met pannen gedekte
zadeldaken in de vorm van een Grieks kruis. Toen in 1979 ook dit dak dreigde in te storten is men op zoek
gegaan naar de nodige subsidies voor een restauratie. In 1990 was het zover en liet men weer een koperen
koepeldak op de kerk plaatsen. Tijdens deze restauratie moest men rekening houden met het grote orgel dat in
1875 onder het hoog opgetrokken kruisdak was geplaatst. Binnen vinden we een eenvoudig interieur met glasin-lood ramen onder een groen, houten koepelgewelf.
Volgens een Resolutie van 17 Maart 1655 werd ‘verstaan, dat in een glas alle de wapens en namen van den
zittenden Raad, Syndicus, Rentmeester en beide Secretariën zullen worden gesteld, bij hun particuliere
proquoto te bekostigen, en in de overige glazen alleen 't stadswapen te stellen’. Tussen 1940-‘42 werden deze
ramen door de Hervormde Gemeente vervangen door glas-in-loodramen met Bijbelse voorstellingen. De
afbeeldingen zijn ontworpen door Jan Wijkmans. In de kerk zijn vier originele herenbanken. Op de kerkbank
links van de preekstoel staat een vergulde afbeelding van een pelikaan met drie jongen, in de christelijke
iconografie symbool voor Christus en de Eucharistie. rder zien we een door Arent Jansen fraai gesneden
kansel en een door Petrus van Oeckelen gebouwd orgel, dat in 1875 in gebruik werd genomen. Het is sinds de
bouw nimmer meer gewijzigd, en verkeert nog altijd in de oorspronkelijke staat. Wel werd de orgelkas in
1910 in eiken geschilderd, maar dat is in 1990 weer hersteld met de oorspronkelijke mahoniekleur.
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