Infobestand MO2.

Leinwijk
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Zuidlaardermeer.
Het Zuidlaardermeeris een 540 ha groot meer met daarnaast nog 120 ha aan oeverlanden, ten noorden
van Zuidlaren en ten zuidwesten van Hoogezand.
Grote delen van het meer en de naastliggende polders worden beheerd door de stichting Het Groninger
Landschap (HGL). Het meer en omliggend gebied, waaronder de Kropswolderbuitenpolder, is
aangemerkt als Natura 2000natuurgebied.
Lange tijd werd gedacht dat het Zuidlaardermeer 8.000 tot 5.000 jaar geleden ontstond door de
wisselwerking tussen veengroei in de omgeving en het optreden van eb en vloed in de Hunze die toen
nog onder invloed stond van de getijden. Door periodieke stijging van de zeespiegel zou daarbij
plaatselijk de veenlaag zijn weggeslagen. Recente onderzoeken hebben echter uitgewezen dat het meer
een veel recentere oorsprong heeft, namelijk in de middeleeuwen.
De Hunze vormde een veenrivier, die hier meanderde door een groot veengebied. Rond het jaar 1000
lagen er al enkele ondiepe meren van beperkte omvang in het gebied.[1] In de periode rond 1200 vonden
veel overstromingen plaats, zoals de Allerheiligenvloed in 1170, de Sint-Nicolaasvloed in 1196,
de Stormvloed van 1214, de Sint-Marcellusvloed in 1219, de Stormvloed van 1220 en de Stormvloed
van 1221. Deze overstromingen leidden bij vloed tot de afzetting van mariene klei in het
Zuidlaardermeer en mogelijk ook tot verstoring van de afvoer. Het water kon ook niet meer weg langs de
noordzijde door de aanwezigheid van moerassen en doordat er een broekbos was ontstaan. De
bedijkingen in de benedenloop vanaf ongeveer de 11e eeuw leidden er verder toe dat er niet meer kon
worden gespuid, waardoor de waterstand hoger werd. In de loop der tijd klinkte het veen rond de Hunze
op natuurlijke wijze steeds verder in, terwijl tegelijkertijd veen werd weggeslagen als gevolg van de
stroming van de rivier. Daarbij waren de monniken van het klooster van Aduard vóór 1284 aan zuidzijde
van het meer (bij De Groeve) bezig met het kanaliseren van de Hunze, waardoor stroomafwaarts de
waterafvoer werd verstoord. Het gevolg van al deze processen was het ontstaan van een meer rond de
oevers van de Hunze.
Het meer wordt in 1264 voor het eerst vermeld als Northlara mare (Noordlaardermeer). Deze naam
wordt in verband gebracht met het feit dat de Hunze daarvoor nabij Noordlaren op slechts 500 meter van
de voet van de Hondsrug stroomde. Nergens in de streek komt een rivier zo dicht bij de Hondsrug als
hier. In de loop der tijd heeft het meer zich iets verplaatst naar het oosten. Door verlanding is het meer in
de 20e eeuw wat kleiner geworden.
In de bodem van het meer worden hier en daar keien gevonden. Men vermoedt dat dit overblijfselen zijn
van wegen (en een voorde) die door het gebied voerden toen dit nog begaanbaar veengebied was.
Het meer ligt voor ongeveer een kwart in Drenthe en voor ongeveer driekwart in de
provincie Groningen. Op de vaargeulen na is het meer erg ondiep, vaak niet dieper dan een meter. Het
wordt gevoed door de Hunze die haar oorsprong heeft in het veengebied onder Valthe. Deze stroomt aan
de zuidzijde binnen en verlaat het meer aan de noordzijde als het Drentsche Diep. Ook
het Kieldiep komt uit in het meer.
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Leinwijk, ten noorden van het plaatsje Wolfsbarge, is dé proeftuin voor het hele Zuidlaardermeergebied. In dit
veldlaboratorium onderzoekt Het Groninger Landschap als eigenaar van dit natuurgebeid de invloed van
beweging in het water en wisselende waterstanden op de waterkwaliteit en de plantengroei. Sinds de start van
het project Water over Wolfsbarge, heeft het gebied al een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Er leven veel wateren moerasvogels. De blauwborst broedt hier en ook groeit hier slijkgroen, een voor het noorden zeldzaam
oeverplantje. Ook de bever heeft haar intrek genomen in Leinwijk. Opvallend in Leinwijk is molen Kikkoman,
vernoemd naar de sponsor van het project Water over Wolfsbarge; Kikkoman Foods Europe BV. De molen
pompt water vanuit het Zuidlaardermeer naar Leinwijk en is de spil van het veldlaboratorium. De wisselende
waterstanden zijn gunstig voor oever- en waterplanten. Op de slikkige, kale oevers hebben zaden de kans om te
ontkiemen en kunnen planten zich vestigen. Zo ontstaat een vloedmoeras.
Dankzij molen Kikkoman is het water voortdurend in beweging. Deze windmolen drijft een grote visvriendelijke
vijzel aan – een megakurketrekker – en pompt daarmee niet alleen water het gebied in, maar ook vissen. De
vijzel draait heel langzaam en brengt de vissen heel voorzichtig over, zonder ze te beschadigen. In Leinwijk
kunnen ze dan een mooi beschut plekje uitzoeken en hun eitjes afzetten op de waterplanten. "Soms worden in 12
uur tijd wel 150 vissen overgezet. Ook grote vissen, tot een meter lang, kunnen Leinwijk via de vijzel bereiken."
Als de avond valt en je bent heel stil dan laten deze ecologische ingenieurs (bever) zich wel eens zien
Sinds de start van het project heeft HGL de brasem niet meer in Leinwijk gevangen. En dat is een goed teken.
Want brasem komt vooral voor in water met veel voedingsstoffen (mest). Brasem wroet in de bodem op zoek
naar voedsel en maakt zo het water troebel. Dat is hinderlijk voor andere vissen zoals bijvoorbeeld de snoek, die
op zicht jaagt, maar dan niet veel meer kan zien.
Planten helpen mee om het water schoon te maken en te houden. Ze filteren zwevende deeltjes uit het water en
met hun wortels houden ze slib vast. In Leinwijk onderzoekt we samen met het waterschap Hunze en Aa’s of het
troebele Zuidlaardermeerwater helderder gemaakt kan worden met behulp van planten.
Een deel van Leinwijk wordt beheerd door Nederlandse landgeiten. Door te grazen houden zij de begroeiing
kort en het landschap open. Zo voorkomen ze dat kruidige gewassen, die in trek zijn bij vlinders en insecten,
niet worden overwoekerd. Nederlandse landgeiten kunnen het hele jaar buiten blijven, ze zijn bestand tegen een
koud en vochtig klimaat. Het zijn goedaardige dieren, maar hebben ze jonge geitjes, dan is het beter om afstand
te bewaren.
Toen HGL in 2000 met dit project begon, was er nauwelijks begroeiing in Leinwijk. Het kale gebied trok toen
vogels aan als de kluut en het visdiefje. Nu zijn het andere vogels die het gebied innemen, waaronder de
blauwborst. Deze moerasvogel houdt van dichte struiken en in 2006 werd Leinwijk door hem in orde bevonden:
er werd gebroed. Andere broedvogels in dit gebied zijn de rietzanger, rietgors en de graspieper. Ook zijn er grote
aantallen ganzen te zien. ’s Winters doet de grote zaagbek de waterplassen aan en de roerdomp komt soms langs
op zoek naar voedsel.
Hoogezand Sappemeer.
De naam Hoogezand verwijst naar een hooggelegen plek in het veen, het Hooge Sandt. Het Hooge Sandt werd
in 1618 doorsneden door het graven van een kanaal, het Winschoterdiep (dat liep door de huidige Meint
Veningastraat en Hoofdstraat), bedoeld om het veen te ontginnen. Op deze plek ontstond een nederzetting. Het
jaar 1618 geldt als officieel stichtingsjaar van de plaats.
Toen de vervening ten einde liep ontstond er rond de plaats landbouw, waarop W.A. Scholten in 1841 in Foxhol
een aardappelmeelfabriek stichtte. Ongeveer op hetzelfde moment werd in Hoogezand de aardappelmeelfabriek
van Tonden gesticht. Daarmee begon de groei van de plaats Hoogezand. Het oorspronkelijk grotere Sappemeer
werd daarbij voorbijgestreefd. De scheepsbouw (de zg. dwarshellingen) langs het Winschoterdiep heeft
aanzienlijk bijgedragen aan de groei van Hoogezand. De families Hooites en Beukema kwamen rond 1870 met
hun strokartonfabriek.
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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 (niet als gemeente) 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
RK Kerk.
De Willibrorduskerk in Sappemeer is een heel bijzondere kerk. Deze kerk met haar magnifieke toren van 56
meter hoog is gebouwd door architect Pièrre Cuypers in 1871 – 1873. Het orgel is helaas vernield, toen de
torenspits in de novemberstorm van 1972 bezweek en op de kerk stortte. Op 26 augustus 1976 is de kerk
opgenomen in het register van Rijksmonumenten. In 1993 is begonnen met de restauratie van de kerk. Op 5
oktober 2012 was de restauratie voltooid.
Cuypers had grote kennis van de middeleeuwse bouwkunst. De door Cuypers ontwikkelde en gehanteerde stijl
werd later bekend als neogotiek. De St. Willibrorduskerk bestaat uit een klokkentoren, een traptoren, twee
torenzijkapellen,een driebeukig schip met koor en een sacristie. Het geheel is uitgevoerd in een donker
roodbruine gebakken steen. De klokkentoren heeft een vierzijdige spits en is 45 meter hoog. De traptoren is
achtzijdig en is 19,50 meter hoog. Het schip bestaat uit 6 traveëen. Het exterieur van elke travee bezit een raam
en een puntgevel. De kerkzaal, de middenbeuk met de beide zijbeuken, is overwelfd middels baksteen
kruisgewelven. Deze rusten deels op baksteen kolommen met lijstkapitelen. De vloer bestaat geheel uit
gebakken Mettlacher tegels. Tijdens de restauratie van het interieur in 1999 is ook de tegelvloer weer in het zicht
gebracht.
In de kerkzaal zijn de wanden tijdens de restauratie van 1999 weer effen zachtrood geschilderd, evenals in het
koor. Alleen boven de deur naar de sacristie en naar de toren is een wandschildering aangebracht. De 14
kruiswegstaties, in gepolychromeerd gipsrelief, aan de langswanden van de kerkzaal zijn afkomstig van het
atelier van Eugene H. De Fernelmont te ‘s-Hertogenbosch. Deze zijn in 1902 geplaatst. De muurschildering
boven de sacristiedeur dateert van 1897 en is gesigneerd door E.H. De Fernelmont. De schildering van de
sacristie is gedateerd in 1905.
Het Hoogaltaar, het Maria- en Josef altaar in gekleurd houtsnijwerk dateren van 1895. Het atelier Cuypers en
Stolzenberg, te Roermond leverde deze altaren. De Heiligenbeelden zijn afkomstig van het atelier van de
Fernelmont. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk rond 1904 geleverd. De preekstoel is gedateerd 1904 en is geleverd
door het atelier F.W. Mengelberg. Verder bezit de kerk onder meer nog twee neogotische biechtstoelen en een
gietijzeren triomphkruis. Tevens bevindt zich aan de westzijde van de kerkzaal een orgel/zangkoor galerij, die in
1887 vorm kreeg. In de jaren 1992/1993 zijn de glas-in loodramen uit de voormalige Martinuskerk (Foxham 45)
overgeplaatst naar de Sint Willibrorduskerk.
Koepelkerk.
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
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Ende in achtkant te perfecteren gelijck het model
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 (Noord-Brabant)
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
glas-in-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.
Froombosch.
De huidige naam van het dorp is afgeleid van Fromabus, afgedrukt op de provinciekaart van Ludolf Tjarda van
Starkenborgh van omstreeks 1681. In de zeventiende eeuw woonde de familie Froma op de Ruitenborg, waarnaast
zich een bos met deze naam bevond. De borg is in het begin van de 19e eeuw gesloopt. Restanten zijn terug te
vinden in de boerderij 'Ruitenborg' die op het terrein van de voormalige borg staat.
De naam Froombosch is eind negentiende eeuw overgegaan op een gelijknamige herberg en tenslotte kort na 1900
op de hele buurtschap. Omstreeks 1893 kreeg het dorp tevens een eigen basisschool, die precies op de grens van
Slochteren en Kolham kwam te liggen, aan het begin van de Langewijk.
Door het dorp loopt de gekanaliseerde Ruiten Ae. Dit riviertje werd gebruikt voor transport van
landbouwgoederen en turf. Ter plaatse van de Langewijk werden deze goederen verscheept. De Langewijk is later
deels gedempt.
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Slochteren.
Slochteren is ontstaan als een hoogveenontginning aan de oevers van het riviertje de Slochter Ae, de bovenloop
van de Fivel. Het dorp dateert vermoedelijk uit de negende of tiende eeuw. Het wordt voor het eerst genoemd in
het tweede kwart van de 11e eeuw als Slohtoron. De naam is afgeleid van een Oudfries woord *slohtre, dat
'moerassig land' betekent. Dit woord slōhtere ('modderige plek’) is ook bekend in het Oudengels.
Slochteren is bekend door de gaswinning. Het aardgasveld van Slochteren bevat 1032 miljard kubieke meter.
We weten nu welke gevolgen dit heeft gehad met de aardbevingen.
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