Infobestand Pelgrimsroute Stadskanaal Onstwedde.

Stadskanaal.
Anno 2012 heeft Stadskanaal bijna 20.000 inwoners en behoort daarmee tot de grootste plaatsen in de
provincie. De plaats is ontstaan als veenkolonie en uitgegroeid tot een regionaal centrum. Een belangrijk
deel van de bebouwing ligt als een bijna 10 kilometer lang lintdorp langs het gelijknamige kanaal. Aan
weerszijden zijn en worden nieuwe woonwijken toegevoegd.
In 1765 nemen de burgemeester en de raad van de stad Groningen het besluit om het Stadskanaal te
graven. De naam betekent dus letterlijk "kanaal van de Stad (Groningen)". In 1815 was het kanaal al
aangelegd tot de plaats waar tegenwoordig de watertoren van Stadskanaal staat en in 1856 werd Ter
Apel bereikt. Langs het kanaal kwam steeds meer bebouwing en zodoende ontstond er een lintdorp. Dit
lintdorp loopt langs het Stadskanaal vanaf de gemeente Veendam naar de gemeente Vlagtwedde (bij
Musselkanaal) over een lengte van 16 kilometer. Ook kwam er industrie waaronder
twee aardappelmeelfabrieken , de coöperatieve "De Twee Provinciën" en een fabriek van W.A.
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Scholten aan het Stadskanaal ten noorden van het Pekelderdiep. Deze laatste draaide voor het laatste een
campagne in 1930-1931. Langs het Stadskanaal waren diverse scheepswerven te vinden.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide Stadskanaal sterk. Voornaamste oorzaak hiervan was de komst
van Philips naar het dorp. Philips stelde hierbij enige eisen aan het gemeentebestuur. Zo moest er onder
andere een schouwburg in Stadskanaal komen en een openbare bibliotheek. Hierdoor groeide Stadskanaal
uit tot de op een na grootste gemeente van de provincie na de stad Groningen.
Semslinie.
Stadskanaal is parallel gegraven een de Semslinie en dat is de grens tussen
de Nederlandse provincies Groningen (met name de streek Westerwolde) en Drenthe. De lijn van de
Hondsrug is alles bepalend voor deze regio en dus ook voor de smenslinie. De bijna kaarsrechte lijn als
grens tussen Groningen en Drenthe. De rechte grens loopt van het Huis ter
Haar bij Musselkanaal naar Wolfsbarge bij Hoogezand. Feitelijk volgt de grens van Musselkanaal tot aan
ongeveer Station Stadskanaal een gewijzigde variant van de oorspronkelijk vastgestelde Semslinie,
Koningsraai genaamd. Ter plekke maakt de grens een lichte, nauwelijks opvallende knik.
De grens is in 1615 op verzoek van de Staten van Drenthe en Groningen uitgezet door Johan de la
Haye namens de eerste en Johan Sems namens de andere partij. Het bepalen van de grens was nodig
omdat men in die jaren het veen begon af te graven. Voor de zeventiende eeuw was het moerassige gebied
min of meer waardeloos en was het bepalen van een exacte grens nooit de moeite geweest. Een extra
reden was dat beide provincies aanspraak maakten op Ter Apel en ze dit geschil wilden slechten.
Op 2 maart 1615 was de kaart met de grens gereed. Over de getrokken grenslijn bestond weinig verschil
van mening. De Groningers maakten echter bezwaar tegen de toedeling van Ter Apel aan Drenthe, met als
argument dat het klooster daar ooit bij het bisdom Münster had behoord en nooit bij dat van Utrecht, waar
Drenthe ooit onder viel, als deel van het Oversticht. Johan Sems ging daarop weer aan het werk en kwam
in oktober 1615 met een kaart waarop Ter Apel Gronings was. Hiertegen had Drenthe weer bezwaren.
In 1630 bepaalde stadhouder Ernst Casimir dat het omstreden gebied een gemeenschappelijke
weide (Lat. compascuum) zou zijn. Daarmee kwam aan het conflict voorlopig een einde. Pas in 1817 werd
de grens tussen de Barkelazwet, de grens tussen de Pekela's en Westerwolde, en de Duitse grens definitief
vastgesteld. Koning Willem I verlegde de grens vanaf de Barkelazwet, waar tot 1969 de grens tussen de
gemeenten Wildervank en Onstwedde de Semslinie raakten, meer naar het westen tot aan Musselkanaal,
om vandaar naar het oosten te lopen en dan via onder langs de Munnikedijk en langs de Runde de Duitse
grens te bereiken. Deze door Koning Willem I gewijzigde loop van de grens wordt
de Koningsraai genoemd.
Van de Semslinie wordt soms gezegd dat hij precies in een rechte lijn naar de Martinitoren loopt. Dat is
niet waar, zoals uit een meting van 1954 van de Asser landmeter J. de Ruiter blijkt. Het verlengde van de
lijn mist de toren op 532 meter. Waarom de grens naar Sems is vernoemd en niet naar De la Haye is
onduidelijk.
Veengebied.
Stadskanaal heeft zijn bestaansgrond dus in de periode van vervening. Grote delen van dit gebeid was tot
in de late middeleeuwen niet toegankelijk moeras- en veengebied. Door het water via kanalen te
onttrekken aan het veen kan na droging turf gestoken worden.
Het delven van veen was honderden jaren een lucratieve bezigheid omdat het in de vorm van turf de
belangrijkste beschikbare brandstof was. Na afgraven of wegbaggeren van het veen werd de grond
geschikt gemaakt voor landbouw, maar in laaggelegen gebieden bleven er vaak grote veenplassen over.
Turf als brandstof voor ovens, brouwerijen, distilleerderijen, kokerijen en dergelijke maakte
de industrialisatie in de gouden eeuw mogelijk. Ook als huisbrandstof was turf in een periode die wel
de kleine ijstijd genoemd wordt, onontbeerlijk. In het noorden van Nederland had de stad
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Groningen eeuwenlang veel zeggenschap over het delven, vervoeren en verhandelen van turf.
Tot 1817 hief de stad 30% belasting over de verkoopwaarde van de turf. Ook in Drenthe waren al in de
late middeleeuwen overal turfmarkten te vinden. Ondanks de grote opgang die steenkool in de
negentiende eeuw ook in Nederland maakte is turf tot ver in de twintigste eeuw als huisbrandstof van
belang gebleven. De brandstofschaarste in beide wereldoorlogen was daar medeoorzaak van.
Voor het winnen van de brandstof zijn in de Lage Landen uitgestrekte gebieden verveend. Het aanwezige
veen werd op grote schaal afgegraven of weggebaggerd.
Nederlandse gebieden die bekendstonden om de grootschalige productie van hoogveenturf waren vanaf
begin 17e eeuw het zuidoosten van Groningen en het oosten van Drenthe. Hier lag destijds het westelijke
deel van het grootste moerasgebied van Noordwest-Europa; het Bourtanger veen. Voor het winnen van
veen zijn daar door toedoen van 'veencompagnies', onder andere de Pekelcompagnie, vele kanalen
gegraven en uitgestrekte veenkoloniën gesticht.
Na vervening ontstaan er grote landbouwgebieden. Op de hoogtekaart is goed te zien hoe laag het gebied
van de Veenkoloniën liggen.
Vledderbos.
De inrichting van het Vledderbos is geïnspireerd door het veenkoloniale landschap. Met veel rechte lijnen
en een enkele cirkel of deel daarvan. De enige niet symmetrische lijn is het tracé van het fietspad in
noordzuidelijke richting. De strokenbeplanting verstrekt dit beeld. Voor wandelaars zijn diverse extra
paadjes aangelegd, die een heel andere dimensie hebben dan het oorspronkelijk padenstelsel. Smaller,
bochtiger, dwars door de plantvakken.
Pagediep.
Het Pagediep is een afwateringsbeek, die haar water via de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa afvoert
naar de Dollard. De beek loopt van het Pagedal in Stadskanaal door de Broeklanden langs de
buurtschappen Ter Maarsch en Veenhuizen naar Onstwedde, waar ze even ten zuidoosten van deze plaats
uitmondt in de Mussel-Aa.
Ter Maarsch.
Ter Maarsch heeft het karakter van een essenzwermdorp.
De naam Ter Maarsch verwijst waarschijnlijk naar mars, dat moeras betekent. De nederzetting ontstond op
een zandrug in het Oost-Groningse veengebied. Ter Maarsch behoorde vroeger tot de marke
van Veenhuizen. Kerkelijk was men georiënteerd op Onstwedde. Van Ter Maarsch loopt in de richting van
Onstwedde het Oude Kerkpad door een bossingel. Dit fietspad was vroeger een voetpad naar de kerk in
Onstwedde.
Ter Maarsch is een landbouwgerichte buurtgemeenschap. Vroeger heeft er een middeleeuws steenhuis
gestaan. De fundamenten zijn nu in gebruik door een van de oudste boerderijen genaamd Ter Maars.
Onstwedde.
Onstwedde is een oud esdorp; het wordt voor het eerst vermeld in het laatste kwart van de negende eeuw,
in documenten van het klooster Werden aan de Ruhr als Uneswido in 'Westerwalda'. De uitgang -wido in
deze naam, die later verbasterd is tot wedde, betekent bos. Het eerste deel Une hangt mogelijk samen met
een persoonsnaam. De kerk van Onstwedde was de oudste van Westerwolde: Unsvede komt voor op een
lijst van de Abdij van Corvey uit 1150. De overige kerken worden pas in de dertiende eeuw vermeld.
Het dorp ligt aan de Mussel-Aa, even voorbij de samenvloeiing met het Pagediep. Onstwedde heeft een
dubbele brink. De eerste brink ligt aan de zuidkant van het dorp, niet ver van de Nederlands-hervormde
kerk, vlak bij de kruising Hardingstraat met de Dorpstraat, en draagt ook de naam Brink. Het gedeelte van
het dorp bij deze brink droeg vroeger de naam Loug. De tweede brink ligt bij de kruising van de
Dorpsstraat met de Jabbingelaan. Dit gedeelte van het dorp werd het Wold genoemd.
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In 1916 kreeg Onstwedde in het kader van het plan van de Vereniging ter bevordering van de kanalisatie
van Westerwolde een haven aan de oostzijde van het dorp. Deze haven vormde het uiteinde van een zijtak
van het Mussel-Aa-kanaal. Deze haven is met name gebruikt voor de aan- en afvoer van
landbouwproducten. Na de oorlog nam de betekenis van de scheepvaart af en werd het kanaal gesloten
voor de scheepvaart.
Onstwedder Holte.
Bij het dorp liggen een tweetal relatieve hoogten van rond de tien meter boven NAP: de Onstwedder Holte
en de es bij Veenhuizen. Deze heuvels zijn morenes uit het Saalien, de op een na laatste ijstijd. Aan de
noordkant van het dorp ligt op een flank van de Onstwedder Holte het dr. Hommesbos, een natuurterrein
van het Groninger Landschap. Onstwedde is een van de plaatsen in Nederland waar zich in de ondergrond
zoutkoepels bevinden. Een morene is een landvorm gevormd door een gletsjer of ijskap, waarbij het
duidelijk herkenbare ruggen in het landschap betreft. Morenes kunnen enorm in formaat variëren; zo zijn
sommige morenecomplexen in Noord-Amerika tientallen meters hoog en kilometers lang, maar kleinere
types zoals De Geer-morenes zijn slechts een paar meter hoog en meestal enkele tientallen meters lang.
Ook kan in het Nederlands het sediment dat door een gletsjer wordt afgezet morene worden genoemd. De
Onstwedder Holte bestaat uit twee heuvels. De oostelijke heuvel, pal ten noorden van Onstwedde is met
zijn 12,0 meter boven NAP het hoogst. De westelijke heuvel, bij het gehucht Höchte, is iets lager (10,3
m).

Kerk Onstwedde
De kerkelijke geschiedenis in Onstwedde gaat in ieder geval terug tot aan het jaar 875. Er was toen al een
(kleine) christelijke gemeenschap. Exacte gegevens uit die tijd ontbreken echter, omdat bij een brand de
archiefstukken van de kerk van vóór circa 1700 verloren zijn gegaan. De kerstening van Westerwolde
(streeknaam) waarin Onstwedde is gelegen, heeft plaatsgevonden vanuit Duitsland.
De kerk, in de huidige bouwkundig staat, is naar alle waarschijnlijkheid gebouwd in de 15e eeuw. Hij was
gewijd aan de heilige Nicolaas en behoort tot de laat-gotische kerkbouw. Van 1928 tot 1930 heeft het
kerkgebouw een grondige restauratie ondergaan. Uit die tijd dateren onder andere de vensters aan de
noordzijde en het consistoriegebouwtje aan de zuidoostzijde. De laatste restauratie van kerk en toren
duurde van november 1981 tot april 1984. Aan de hand van memoriestenen valt te achterhalen dat andere
belangrijke restauraties hebben plaatsgevonden in 1713, 1752, 1837 en 1895. In een nis in het koor is een
zandstenen blok geplaatst, dat in 1964 door de toenmalige koster bij graafwerkzaamheden aan de
zuidzijde van de kerk werd gevonden. De opschrift van het blok luidt: "Anno 1606, den 17 Mai, Johannes
Mensynck, licentiatius und pastor in Heren gerustet. Clara Jaspers, den 1 Mai". Deze steen is voor de
Hervormde gemeente te Onstwedde verbonden met een belangrijke gebeurtenis. Deze Johannes Mensynck
is de pastoor geweest die in 1597 met zijn parochie uit de Rooms-katholieke kerk stapte en overging naar
de "gereformeerde religie", de kerk van de Reformatie.
Na de Reformatie zijn de altaarsteen en het doopvont uit het kerkgebouw verwijderd. De altaarsteen ligt
buiten. Het natuurstenen doopvont, dat tot de oudste van het noorden van ons land behoort, heeft dienst
gedaan als drinkbak voor het vee en als slijpsteen voor gereedschap. Vanaf 1990 is het weer in ere hersteld
en op een nieuwe voet in de kerk geplaatst, waar het weer dienst doet als doopvont.
Het opvallendste deel van de kerk is de toren. Dit is één van de oudste torens van ons land en één van de
drie Juffertorens die de provincie Groningen heeft gekend. De andere staat in Schildwolde. De Juffertoren
van Holwierde is in 1855 afgebroken. De Juffertorens werden volledig van steen gebouwd, ook de spits.
De Onstwedder Juffertoren dateert uit de 14e eeuw en is in Romaanse stijl gebouwd. De toren is dus
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eerder gebouwd dan de kerk en heeft oorspronkelijk los gestaan van de kerk. Ook heeft er een brede
gracht met ophaalbrug rond het complex gelegen. Dit in verband met de vroegere functie als
toevluchtsoord in moeilijke tijden. Ongeacht vanuit welke richting men het dorp Onstwedde nadert, de
toren is zichtbaar.
Natuurgebied Veenhuizerstukken.
De Veenhuizerstukken bij Stadskanaal deden ooit dienst als vloeivelden van de aardappelmeelfabriek TTP,
maar het terrein heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een uniek natuurgebied.
Voor veel soorten vogels een belangrijke pleisterplaats. Door nauwkeurige beheersing van het waterpeil is
het gebied verandert in zogenoemde wetlands. Zo’n natte biotoop is niet alleen erg in trek bij water- en
moerasvogels maar ook vele andere soorten hebben deze oase van rust gevonden. Vanuit een vogelkijkhut
en achter twee vogelkijkschermen kunnen ze worden geobserveerd.
Kerken.
Maria ten Hemelopneming.
Wederopbouwkerk met toren. Verving de oude, gesloopte kerk uit 1848. Driebeukige basilicale kerk met
fronttoren, bekroond door een zadeldak. Typerend werk in het oeuvre van J. van Dongen Jr., in
traditionalistische vormen (Delftse School), en stilistisch beïnvloed door o.a. de vroegchristelijke en
vroegromaanse kerkbouw.
Het hoofdorgel is gebouwd door Vermeulen in 1958, met gebruikmaking van materiaal van het vorige
orgel, welke gebouwd is door Adema in 1872. Het kistorgel is gebouwd door H. Klop in 200
Poststraatkerk.
De Poststraatkerk, in 1909 gebouwd ter vervanging van een te klein geworden zaalkerk van de
Afgescheidenen uit 1845. Aannemer/architect bij de bouw was C. Linzel. Linzel gaf de kerk een
kruisvormige plattegrond en een Eclectisch uiterlijk. In 1912 werd naast de kerk een nieuwe pastorie
gebouwd; deze is in de jaren tachtig afgebroken. De kerk werd in 1952 aan de achterzijde uitgebreid met
een aanbouw waarin vergaderlokalen werden ondergebracht. In 1980 is de kerk gerestaureerd, waarbij de
banken, de kansel en de vloeren onder meer zijn vervangen. Het orgel is in 1886 gebouwd door
orgelmaker J. Doornbos voor de Ebbingekerk in Groningen. In 1919 werd dit orgel met front overgebracht
naar de kerk in Stadskanaal. Volgens overlevering zou het bovendeel van het front afkomstig zijn van het
voormalig Lohman-orgel (1820) van de Hervormde kerk te Noordlaren. Het orgel zelf valt buiten de
bescherming van rijkswege. De kerk is teruggerooid gelegen aan het Stadskanaal en heeft een voorplein,
dat vroeger werd omsloten door een ijzeren hek.
Omschrijving
De Poststraatkerk met kruisvormige plattegrond, opgetrokken in een rode baksteen op een trasraam van
gesinterde klinkers, afgezet met een geglazuurde rand. Het samengestelde zadeldak heeft een pannendak
(niet origineel) en een goot op gemetselde klossen met eronder een muizentandfries. De vier topgevels
hebben alle een gepleisterde afdekrand en een decoratieve tuit, met uitzondering van die aan de voorzijde;
deze heeft een zich verjongende toren op vierkante grondslag met aan alle zijden een keperboogvormige
beëindiging en bekroond door een zeshoekige spits, gedekt met leien en windwijzer in top. De toren heeft
op de eerste laag een rondboogfries en aan de beide zijkanten een smal venster met gepleisterde latei en
aan de voorzijde een drielichtvenster onder gepleisterde lateien boven twee spitsbogen; op de tweede laag
vier spitsboogvormige galmgaten en vier driehoekige vlakken. De gevels worden geleed door gemetselde
steunberen met gepleisterde hoekstukken, en door glas-in-lood spitsboogvensters met gemetselde tracering
en gepleisterde aanzetstenen, en schuin aflopende gepleisterde onderdorpels. De steunberen hebben
gietijzeren ontluchtingsroosters vervaardigd door: ""Mayward brothers, Union Street, Boroughs"".
(voorzover leesbaar.) De voorgevel (zuidwest) heeft vier doorgetrokken gemetselde pijlers met
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

gepleisterde bekroning, een klimmend spitsboogfries met gepleisterde accenten en ter hoogte van de
dakgoot een gepleisterde band met metselwerk ertussen. Midden in de voorgevel de hoofdentree in een
iets uitgebouwd portaal met tuitgevel en schouders. De entree bestaat uit een dubbele, licht getoogde
houten deur met decoratieve ijzeren gehengen onder een drieruits spitsboogvormig bovenlicht met glas-inlood, binnen een omlijsting van gelaagde spitsbogen; een natuurstenen stoep (twee treden). Boven de
entreepartij en aan weerszijden ervan een spitsboogvenster; in het trasraam twee uitgespaarde gemetselde
rechthoekige vlakken.
De zuidoostgevel heeft twee spitsboogvensters; de noordwestgevel twee spitsboogvensters en een
dubbele, licht getoogde deur met spitsboogvormig bovenlicht met glas-in-lood en een gemetselde stoep.
De beide topgevels van het dwarsschip hebben gepleisterde gevelbanden; beganegronds een deur met
spitsboogvormig bovenlicht onder een spitsboog met gepleisterde aanzetstenen en vier kleine
spitsboogvensters met glas-in-lood; op de verdieping een groot drielicht spitsboogvenster met tracering en
glas-in-lood; aan de zuidwestzijde van het dwarsschip, links en rechts twee spitsboogvensters; aan de
noordoostzijde links twee dichtgemetselde spitsboogvensters en rechts een dichtgemetseld
spitsboogvenster en een houten brandtrap met spitsboogvormige deur op de verdieping.
De topgevel aan de achterzijde (noordoost) heeft gepleisterde gevelbanden en een dichtgemetseld
drielichtvenster; aan de noordwestzijde een dubbele, licht getoogde deur met spitsboogvormig bovenlicht
met glas-in-lood. Aan de achterzijde zijn jongere aanbouwen gebouwd die buiten de bescherming van
rijkswege vallen.
In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: in de drie armen de houten galerijen; het houten
tongewelf met ronde gietijzeren ontluchtingsroosters en trekstangen, steunend op houten consoles met
vogelkopmotief; de houten orgelkas met florale motieven en palmetten met als bekroning twee
bazuinblazende engelen, een davidsbeeld en twee vlampotten.
Waardering
Gereformeerde KERK van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een dorpskerk met kruisvormige plattegrond uit 1909
- als voorbeeld van een voormalige kerk van de Afgescheidenen
- vanwege de mengeling van opvallende pleisterwerkdecoraties en neogotische elementen
- vanwege redelijke mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur
- vanwege de beeldbepalende ligging aan het Stadskanaal.
Kapel in Poststraatkerk
Sinds 28 augustus 2016 is de kapel van de Poststraatkerk iedere dag open en te bereiken via de
hoofdingang onder de toren, In de hal ziet u de kapel aan de linkerkant, achter de glazen deur, die altijd te
openen is.
Het is een kleine ruimte, waar altijd een serene rust heerst en waar men in retraite kan verkeren om los van
de waan van de dag in rust kan verkeren. Het is een ideale plek voor bezinning, meditatie, gebed,
samengevat: contemplatie.
Dat daar in deze jachtige, rumoerige tijd van ontkerkelijking behoefte aan is, blijkt wel uit het feit dat er
wekelijks veel gebruik van gemaakt wordt.
Men kan er een kaarsje ontsteken voor een intentie, ter nagedachtenis aan iemand of uit dankbaarheid.
Ook kan men in een boekje een gedachte, een wens of een zorg noteren. De Bijbel ligt er om in te lezen en
ook kan men uit het Nieuwe Liedboek een bemoedigend of troostend lied lezen/zingen.
In de kapel bevindt zich ook een bord, met kruisjes waarop de namen staan van degenen die in het huidige
kerkelijk jaar zijn overleden. In de wintertijd is de buitendeur onder de toren dicht, maar niet op slot. Op
een bord staat te lezen dat de kapel open is tussen 09:00 en 17:00 uur.
In de zomertijd staat de buitendeur uitnodigend open tussen 09:00 en 18:00 uur.
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

