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Schildwolde.
De naam Schildwolde is afgeleid van Scelduualda, hetgeen een Germaanse samenstelling is van drassig land
en bos. Schildwolde wordt voor het eerst genoemd in de kroniek van Emo, abt van het klooster te
Wittewierum. Kerk en Toren Schildwolde.
De kerk van Schildwolde dateert uit de zeventiende eeuw. De huidige kerk werd gebouwd op de fundamenten
van een oudere kerk uit de dertiende eeuw. De los van de kerk staande juffertoren is een overblijfsel van die
oorspronkelijke kerk. De huidige kerk is gebouwd na de reformatie. Het is een eenvoudige zaalkerk,
opgetrokken uit baksteen. Over de bakstenen is een pleisterlaag aangebracht. De kerk werd ingewijd in 1686.
Het kerkorgel uit 1868 is van Roelf Meijer. De toren bij de kerk met een achtkantige spits tussen vier
topgevels is een van de drie juffertorens in de provincie Groningen. De laatste restauratie vond plaats in 1987.
Bij een grondig onderzoek, uitgevoerd in 2013, bleek een nieuwe restauratie dringend nodig te zijn. Men is
bezig de hiervoor benodigde gelden bijeen te brengen.
Juffertoren.
Juffertoren is de naam die aan drie kerktorens in Groningen wordt gegeven. Twee hiervan bestaan nog in
Schildwolde (bij de hervormde kerk) en in Onstwedde (onderdeel van de Nicolaaskerk). De derde in
Holwierde (bij de Stefanuskerk) stortte in 1836 in en werd in 1855 afgebroken. De torens worden binnen
Groningen onderscheiden door hun gemetselde spits. Waarschijnlijk is de verklaring voor de naam Juffertoren
dat het afgeleid is van een juffer en dat is een lange dennenstam, die spits toeloopt. Naar analogie hiervan
hebben dit soort smalle, hoogoplopende, spits toelopende torens de naam Juffertoren gekregen.
Bij een grondig onderzoek, uitgevoerd in 2013, bleek een nieuwe restauratie dringend nodig te zijn. In 2014 is
de restauratie uitgevoerd. In 2015 is de Juffertoren overgedragen door de hervormde gemeente aan de nieuw
opgerichte Stichting Juffertoren Schildwolde. In deze stichting is het dorp breed vertegenwoordigd.
Sage
Aan de juffertorens in Groningen is een sage verbonden, die onder meer door verhalenverzamelaar K. ter
Laan is opgetekend in zijn boek Groninger Volksleven. De sage meldt dat de torens gelijk zijn, maar de torens
van Onstwedde en Schildwolde verschillen behoorlijk.
“Er waren eens drie schatrijke zusters die niets anders deden dan feesten en dansen. Op een gegeven moment
gingen ze inzien dat zo’n leven toch wel erg leeg was. Ze zagen in dat ze met hun rijkdom niets goeds deden.
Tot dan toe waren ze altijd bij elkaar geweest, maar nu besloten ze uit elkaar te gaan. En waar ieder uitkwam,
daar bouwden ze een toren ter ere van God. Die torens moesten precies gelijk zijn. De eerste kwam uit in
Holwierde en bouwde daar een toren, de tweede kwam uit in Schildwolde en bouwde daar haar toren en de
derde bouwde haar toren in Onstwedde. Daar staan drie torens die van ver te zien zijn en een lust voor de ogen
te zijn.”
Op de toren staat met smeedijzerens cijfers het jaar 1289. Er wordt echter beweerd dat dit jaartal niet klopt.
Als je de cijfers omwisselt komt het jaartal 1829 te staan. In 1829-1830 is de toren gerestaureerd en mogelijk
zijn de cijfers toen verkeerd geplaatst. De toren, gebouwd in de 13e eeuw in romaans-gotische stijl, wordt als
genoemd in 1224. Ze is gebouwd met ter plaatse gebakken roodoranje stenen (kloostermoppen) en een enkele
laag tufsteen. De achtkantige spits is binnenin rond gemetseld.
De hoogte van de toren is 47,6 m. Het onderste gedeelte meet 9x9 m. De dikte van de muur is bij de deur 2,3
m, bij de tweede zolder 1,75 m, bij de klokken 1,25 m en helemaal bovenin bij het luikje nog 85 cm. Boven
op de toren staat een piek met een bol en een paard als windwijzer. In de bol bevinden zich de documenten
met alle gegevens betreffende de diverse restauraties vanaf 1766.
Kloksmeer
De klok van de Juffertoren in Schildwolde speelt een centrale rol bij de jaarwisseling. Vanaf acht uur op
oudjaarsavond tot ’s ochtends acht uur op nieuwjaarsdag wordt de klok onafgebroken geluid door de
bevolking: St. Thomasluiden. Voor het onderhoud en verzorging wordt op ouderjaarsdag kloksmeer gelopen
door het comité Kloksmeer, bestaande uit ongetrouwde mannen uit Schildwolde. Het comité staat er ook
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garant voor dat de klok – met als enige onderbreking de twaalf slagen met de hand om middernacht –
onophoudelijk wordt geluid. Op 31 december 1964 gebeurde dit uitluiden zo enthousiast dat de klok hier niet
tegen bestand bleek en scheurde. De klok werd op kosten van een burgercomité gerepareerd en is op 26 april
1965 teruggehangen.
Dannemeer.
Als pelgrim gaat u nu letterlijk over waterlopen met een pad over het water. Het Dannemeer is een eldorado
voor vogels; blauwe kiekendief, wintertaling en watersnip, lepelaar, grote zilverreiger. Het Dannemeer is een
meer en veenmoeras in aanleg in de gemeente Slochteren in de Nederlandse provincie Groningen. Het ligt ten
westen van de dorpen Slochteren en Schildwolde, tussen het Slochterdiep in het zuiden, het
Afwateringskanaal van Duurswold in het westen en de Uiterburensloot en het Schildmeer in het noorden. De
totale oppervlakte van het meer is 525 hectare. Het Dannemeer vormt onderdeel van het natuurgebied
Midden-Groningen en vormt de belangrijkste schakel van de ecologische hoofdstructuur van de provincie
Groningen.
Het meer wordt aangelegd in het diepste deel van de provincie. Het maaiveld ligt hier op gemiddeld 1,5 meter
onder NAP. Het Dannemeer moet volgens hoofdbeheerder Staatsbosbeheer met name voorzien in het
natuurdoeltype 'veenoermoeras'; een combinatie van plasdrasgebieden, stukken riet, zegge en ruigte,
broekbossen en open watergebieden. In het meer moeten twee 'vosvrije eilanden' worden gerealiseerd waar
watervogels en moerasvogels veilig moeten kunnen broeden. 's Winters zal het meer grotendeels onder water
staan. In de zomer zal het waterpeil lager liggen. Het is de bedoeling dat het gebied grotendeels 'door de
natuur wordt gestuurd', waaronder wordt verstaan dat beheersmaatregelen zoals plaggen en maaien zoveel
mogelijk achterwege moeten blijven, maar andere beheersmaatregelen wel worden uitgevoerd, zoals de inzet
van grote grazers en kunstmatige peildynamiek (in de winter een hoog waterpeil, in de zomer laag). De naam
Dannemeer (ook Douwmeer, Dammeer of Daltemeer) verwijst naar een drooggelegd meer.
Woudbloem en Scharmer Ae.
Woudbloem ligt aan de Scharmer Ae. Ten oosten van het gehucht stroomt de Slochter Ae. Beide riviertjes
vormen restanten van de Fivel. Ten noorden van Woudbloem, bij Schaaphok, stromen beide riviertjes uit in
het Slochterdiep. Ten noorden van het Slochterdiep zet de loop zich voort als de Woltersumer Ae.
Het gebied waar het streekje ligt was tot aan het einde van de negentiende eeuw een ruig, ontoegankelijk deel
van de provincie. Een restant hiervan is het 'Bakkersgat' in het land ten oosten van de Hooilandseweg ten
oosten van Woudbloem. Pas rond 1900 werd een begin gemaakt met de ontginning. Ongeveer 545 hectare
werd eerst met behulp van watermolens en vervolgens van locomobielen drooggemalen en in cultuur
gebracht. In dezelfde periode werd vooral met behulp van werklozen ook het nabijgelegen Scharmer
Hooiland in cultuur gebracht door Hoogezandster Uco Reinders, directeur van Landontginningsmaatschappij
"Cunrau". Rondom werden de Nieuwe Rijpmapolder, Scharmer Kloosterpolder, Rozenburgermolenpolder en
de Scharmer-Oostpolder. De Rijpmapoldermolen, de watermolen van de Nieuwe Rijpmapolder, herrees in
1911 als De Hoop bij Roodkerk en werd in 1996 op schaal nagebouwd in de tuin van Woudbloemlaan 16/A.
In 1972 werden alle watermolens, onderbemalingen en een 13-tal gemalen vervangen door een nieuw gemaal
bij Woudbloem dat aanvankelijk werd aangedreven door twee 300 pk Brons-dieselmotoren en met vijzels met
een doorsnede van ruim 3,5 meter. Tegenwoordig wordt het gemaal standaard aangedreven door een
elektromotor en wordt bij hoogwater ook een dieselmotor ingezet. Het gemaal reguleert de waterstand in een
gebied van 5700 hectare.
Slochteren.
De gemeente Slochteren heeft een lintbebouwing die in grote lijnen een zandrug volgt. Deze is als restant van
de ijstijd overgebleven. Andere overblijfselen daarvan vindt men in de vorm van pingoruïnes en een
keileemrug in Schildwolde. Op deze laatste is de Juffertoren gebouwd, uniek vanwege haar geheel gemetselde
spits. In 1959 verkreeg de gemeente Slochteren grote bekendheid door de vondst van aardgas in de bodem. De
eerste vondst werd gedaan bij het nabijgelegen Kolham. De aardgasbel van Slochteren bleek zeer groot te
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

zijn: 2.700 miljard m3 en is de belangrijkste voor de aardgaswinning in Nederland. Deze vormt de basis voor
de positie van het land als belangrijke internationale aardgasleverancier. Inmiddels weten we welke
desastreuse gevolgen deze minbouw heeft gekregen voor Groningen. De eerste euforie uit de jaren zestig heeft
plaats gemaakt voor een grote desillusie onder de Groningers.
Kerk Slochteren.
De basis van de huidige kerk wordt gevormd door wat eens het dwarsschip was van een kruiskerk uit de 13e
eeuw. De parochie die deze liet kerk bouwen bestond al in 1291, zo blijkt uit een opgetekend conflict tussen
Slochteren en naburige kerspelen met de dekens van Loppersum. Gezien de grootte van het transept moeten
de nederzetting en de bijbehorende kerk behoorlijk groot zijn geweest. In 1781 liet Hendrick de Sandra
Veldtman, de toenmalige unicus collator, het grootste deel van de kerk slopen. Alleen het dwarsschip bleef
staan, maar werd wel verlaagd. Mede door een felle brand in 1881 werd besloten het resterende deel
ingrijpend te verbouwen en de buitenkant van een pleisterlaag te voorzien, daarmee de toren achterlatend als
het enige deel van de oorspronkelijke kerk. Het laatromaanse aanzicht van de kerk werd in ere hersteld door
het verwijderen van de bepleistering bij de restauratie van 1986-'88. De kerk is een recht gesloten zaalkerk
met schilddak en een vrijstaande toren. Kerk en toren staan op een verhoogd kerkhof. De ingang is aan de
noordkant. Boven de ingangspoort met in de sluitsteen het jaartal 1650 is een gedenksteen gemetseld met het
jaartal 1783 en de vermelding ‘Tot Godes eere, ter vergaderinge zyner gemeente en uytoeffeninge van zynen
heyligen dienst’. De nu gesloten westzijde is een staalkaart van bouwkundige ingrepen door de eeuwen heen
en de afsnijding van de hoge spaarvelden is een duidelijke indicatie voor de verlaging van het transept.
Opvallend zijn de boven de grond uitstekende ontlastingsbogen om de gevels te dragen. De oostzijde kreeg
een uitbouw om plaats te bieden aan de herenbank. De vrijstaande toren werd rond 1300 gebouwd en heeft
een zadeldak met puntgevels. Deze gevels worden verlevendigd door klimmende spaarvelden. In de toren
hangt een door Seghebodus in 1373 gegoten klok met een doorsnede van 126 cm en een gewicht van 1300 kg.
Op de klok staat de tekst “IN HONORE SANCTE CUNARIS SANCTE MARIE SANCTE IOHANNIS
SANCTI VITI AC OMNIUM SANCTORUM PER MANUS [Z]EGHEBODI FUSA SUM + FRATER
TOMAS DE FLORIDO ORTO ABBAS FECIT HOCFIERI VAS”, hetgeen betekent "Ter ere van de heilige
Cunera, de heilige Maria, de heilige Johannes, de heilige Vitus en alle heiligen ben ik gegoten door de hand
van Segebodus + broeder Tomas, abt van Bloemhof, heeft deze klok doen vervaardigen. Daarnaast bevat de
klok een eenvoudige afbeelding van een hoofd op een schaal, verwijzend naar de onthoofding van Johannes
de Doper. De verbouwingen hebben een duidelijk stempel gedrukt op het interieur; de ruimte voor de
herenbank werd later afgescheiden om als consistorie te dienen. De oorspronkelijke stenen gewelven zijn
vervangen door een houten zoldering. Hier en daar zijn, naast oude gewelfaanzetten, nog laatromaanse
spaarvelden en omkraalde nissen zichtbaar. Andere interessante elementen in de kerk zijn een staand
opgestelde zerk voor Zeino Henrick Rengers († 1613) en de, uit de kerk van Harkstede afkomstige
rouwborden van Henric Piccardt († 1712) en zijn vrouw Anna Elizabeth Piccardt-Rengers († 1704). Verder is
er een zwartgelakte neoklassieke preekstoel uit het begin van de negentiende-eeuw en het door de gebroeders
Van Oeckelen gebouwde orgel uit 1885. Dit was hun tweede orgel voor deze kerk. Het in 1869 door hen
gebouwde instrument was bij de brand in 1881 verloren gegaan. Het orgel is sinds de bouw niet meer
gewijzigd.
Baggerputten
In de 17de eeuw werkten de turfstekers er hun ruggen kapot, nu is de Baggerputten een lieflijk gebiedje waar
libellen langs rietkragen fladderen. Bij het baggeren ontstonden baggerputten, ook wel petgaten genoemd, die
vol water liepen. Rond de putten ging riet groeien en ontstonden moerasbossen en graslanden. Wandelend of
fietsend over de smalle paadjes is nog duidelijk te merken dat dit een veengebied is: een grote diversiteit aan
planten, paddenstoelen en dieren komt op af op het water dat nog in grote hoeveelheden in de grond zit.
Het Slochterbos het landschapspark van de Fraeylemaborg
Achter de borg ligt een park van ongeveer 20 hectare, dat ook wel het Slochterbos wordt genoemd. Rond 1700
werd het park in navolging van de mode van die tijd met als voorbeeld het Kasteel van Versailles de tuin en
het bos volgens wiskundige figuren inrichten. Doorkijkjes vonden een rustpunt in beelden en vazen. Van deze
opzet resteert nog de middenlaan van eiken en beuken met een lengte van 1165 meter, die gericht is op de as
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van het huis. Ook is een schuine zichtas bewaard gebleven. Als men in de uitbouw van de grote zaal staat, kan
men naar achteren tot aan het Florabeeld aan het eind van de middenlaan zien en naar voren langs de oprijlaan
1000 meter tot het einde van de laan door het overbos aan de overkant van de Hoofdweg, de nieuwe
provinciale weg en de haven. Vanaf 1785 werd het park omgevormd tot een romantisch park in de Engelse
landschapsstijl. Er werden slingerpaden aangelegd, onregelmatig gevormde vijvers gegraven en met de
vrijkomende grond een berg gemaakt.
De Fraeylemaborg: een van de best bewaarde borgen in Groningen
De borg is gelegen in een ongeveer 31 hectare groot landgoed, in aanleg hoofdzakelijk daterend uit de 19e
eeuw. Het parkbos is in het begin van de 19e eeuw gewijzigd in de romantische Engelse-landschapsstijl. Het
tuincomplex wordt gedragen door een lange hoofdas die door de statige oprijlaan extra nadruk krijgt. Op het
voorterrein bevindt zich het schathuis, waarin een restaurant gevestigd is. Aan de andere kant staat het
koetshuis met paardenstal en oranjerie. De borg wordt bekroond door een toren met twee klokken. Het beheer
van de borg wordt gevoerd door de Stichting Landgoed Fraeylemaborg, waarin deelnemen de provincie
Groningen en de Gerrit van Houten Stichting.
Uit onderzoek in 2004 is gebleken dat de huidige borg in elk geval vóór 1300 als steenhuis moet zijn
gebouwd. Waarschijnlijk was het destijds meer een versterkte opslagplaats, die vermoedelijk bij een boerderij
behoorde. In de kroniek van Bloemhof wordt eerst gesproken over twee adellijke families in Slochteren; de
Snelgers en (in 1290) de Haijinga's (ook Heigienga's of Hag(g)inga's). Mogelijk dat een van beiden dit
steenhuis bezat, maar hiervoor zijn verder geen aanwijzingen. De eerste vermelding met zekerheid is in 1465
als sprake is van een edele heerd, de Fraeylemaheerd.
Klooster tussen Schildwolde en Slochteren.
In de kroniek van het Klooster Bloemhof van de abten Emo en Menko1204 wordt verwezen naar de plaats
Skeldensi(Schildwolde), waar dat jaar door Hendrik van Schildwolde met steun van zijn tante de
premonstrantenzer proosdij Gratia sanctae Mariae werd gesticht als dochterklooster van de Friese abdij
Mariëngaarde te Hallum. Het was een dubbelklooster (monniken en nonnen), waar later alleen nog nonnen
woonden. Rond 1590 verloor het klooster door de Reformatie zijn functie; rond 1600 werden alle gebouwen
afgebroken en in 1853 werd het kloosterterrein afgegraven. De buurt waar het klooster had gestaan, wordt nog
steeds Het Klooster genoemd.
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