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Meanderend door de tijd 
neemt dit boek ons mee 
op reis. Een reis naar 
een ver verleden, waarin 
het land langs de kust 
langzamerhand tot leven 
kwam. ... 

De eerste stoere bewoners die het aandurfden 
zich te vestigen tussen de woeste golven 
van de zee en de onzekerheid van weer 
en getijden. Een tijdreis die uitkomt in het 
Oudeschip van nu, een dorp en buurtschappen 
rondom, die de laatste honderd jaar nieuwe 
stormen onderging na decennia van bloei 
en een voorspoedig leven. Dit keer geen 
meteorologische rampspoed maar de 
tegenslagen van de economische wetten en 
het leven zelf. Een dorp dat na een periode 
van voorspoed zijn voorzieningen verloor 
en daarna letterlijk van de kaart zou worden 
geveegd. Maar ook dat overleefde het dorp. 
En net toen iedereen dacht dat de rust was 
weergekeerd kwamen de windmolens en kort 
daarna het plan De Oostpolder vorm te geven 
als bedrijventerrein…

Als bestuurder hebben wij onze 
verantwoordelijkheid naar onze inwoners. We 
kennen en erkennen de emoties en lezen ze 
ook in dit boek. Keuzes maken doet pijn. We 
zetten alles op alles om van de ontwikkeling 
van de Oostpolder een ontwikkeling te maken 
die ons allemaal verder brengt, maar gaan 
zeker niet voorbij aan de gevoelens en zorgen. 
We willen de kansen die ontwikkeling biedt, 
rechtdoend aan het verleden, dubbel en dwars 
laten gelden voor de bewoners van Oudeschip,  
de andere buurtschappen rond De Oostpolder 
en waar mogelijk zelfs verder. 
Dat kunnen we echter niet alleen. Alleen jullie 
als bewoners en agrariërs kennen de mogelijk- 
en onmogelijkheden van jullie leefomgeving. 
Laten we samen de kansen opzoeken en zoveel 
mogelijk benutten juist vanuit verschillende 
belangen. 

Wat ons betreft voegen we zo een hoofdstuk 
toe aan dit boek en de geschiedenis van 
Oudeschip, een hoofdstuk waarin de kansen 
zich ten goede keren door samen op te 
trekken.

Mirjam Wulfse Eltjo Dijkhuis
Gedeputeerde  

provincie Groningen  
Wethouder 

gemeente Het Hogeland 
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Waar mensen wonen en 
werken, daar laten ze 
sporen na. Ze bedenken 
plannen, hebben 
dromen en ideeën. 
Ze maken keuzes en 
nemen beslissingen die 
hun omgeving en het 
landschap waarin ze leven 
veranderen. 

Dit boek is gemaakt voor de mensen die de komende 
jaren met hun keuzes de Oostpolder gaan veranderen. 
En voor de mensen voor wie die keuzes een verandering 
betekenen. Aan de vooravond daarvan staan we stil bij 

wat er verandert, wat er veranderd is en wat nog gaat 
veranderen. Maar vooral bij wat de Oostpolder bijzonder 
maakt, en waarom het belangrijk is voorzichtig met die 
kenmerken om te gaan. 

De Oostpolder betekent veel. Maar wat precies, 
en voor wie? Dat hangt af van het perspectief van 
waaruit je naar het gebied kijkt. Voor de een is het 
vruchtbare landbouwgrond, voor de ander gaat het 
om de leefbaarheid en toekomst van zijn of haar dorp. 
Sommigen kijken vooral naar de betekenis van de 
historie en naar het cultuurhistorische landschap dat 
door de eeuwen heen ontstaan is. Anderen stellen het 
belang van de natuur en ecologie voorop. En waar de 
transitie van fossiele naar schone energie zwaar weegt, 
kunnen het ook juist de economische kansen van het 
gebied zijn die voor betekenis zorgen. 

Dit boek nodigt je uit om vanuit verschillende 
invalshoeken naar de Oostpolder te kijken. We laten 
zien welke veranderingen het gebied in de tijd heeft 
ondergaan, maar ook wat er op dit moment gebeurt en 
wat er in de toekomst op stapel staat. Welke betekenis 
jij daaraan geeft, dat is aan jou. 

OVER DIT BOEK
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VERLEDEN VOL 
VERANDERING

Noord-Groningen is een gebied met een eeuwenoude geschiedenis. De eerste bewoners van 
de Groningse kwelders vestigen zich er in de IJzertijd, zo’n 400 jaar voor Christus. Ze zoeken 
de hoogste strandwallen op en bouwen er hutjes. Om zich te beschermen tegen de zee 
verhogen ze met graszoden, mest en afval steeds weer de plek waar ze wonen. Zo ontstaan 
de kenmerkende wierden die je nog altijd in het landschap ziet. 

Door de opgeslibde klei uit de Waddenzee zijn de kwelders erg vruchtbaar. Waarschijnlijk 
zijn het boeren, afkomstig van de hoger gelegen zand- en veengebieden, die er als eerste met 
hun vee naartoe trekken. Aanvankelijk zijn ze er alleen ’s zomers, maar later blijven ze het 
hele jaar. Ook op de hogere oevers langs de delta van de rivier de Fivel vestigen ze zich. 
De huiswierden die zo langzamerhand ontstaan, groeien aaneen tot wierdendorpen. 
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DE EERST DORPEN 
ACHTER DE DIJK

Vanaf de 11de eeuw leggen mensen 
eenvoudige dijken aan in Noord-
Groningen. Eerst zijn dat lage 
ringdijkjes, die delen van het gebied 
tegen hoogwater beschermen. Maar al 
vrij snel komt er een aaneengesloten 
zeedijk. De kwelders aan de noordkant 
van die dijk worden vervolgens 
stapsgewijs bedijkt. Zo veranderen de 
kweldervlaktes langzaam maar zeker 
in cultuurlandschap.  

Rond de 12de eeuw smeden boeren, 
dorpsbewoners en kloosterlingen de 
aangelegde dijken aan de waddenkust 
aaneen tot een ‘zeeborg’: een lange 
zeedijk die de landbouwgrond 
beschermt. Waarschijnlijk kwam hij 
maar een meter of twee boven het 
maaiveld uit. Als het stormt ontstaan 
dan ook regelmatig overstromingen, 
waarbij veel slachtoffers vallen. 
Dijkdoorbraken teisteren daarbij 
het Groninger land. De zee is een 
doorlopend gevaar.

VERLEDEN VOL VERANDERING

FRIEZEN EN CHAUKEN

Land op zee veroveren gebeurde 
door eerst een kadijk of 
zomerdijk aan te leggen. Die 
was vaak niet meer dan een 
halve meter hoog. De dijk gaf 
de grens tussen ontgonnen 
en onontgonnen land aan, en 
kreeg later – in een hogere 
en stevigere uitvoering – ook 
een rol als zeewaterkering. 
Op de kwelders die tegen zo’n 
nieuwe zeedijk aangroeiden 
werden weer nieuwe kadijken 
aangelegd. Zodra in de 
kwelders het slib ging bezinken, 
ontstond als vanzelf nieuw 
land. Het raakte begroeid met 
pioniersplanten en daarna met 
andere vegetatie. Als laatste 
stap legden mensen een dijk 
om het stukje aangegroeide 
grond heen: nieuw land was 
gewonnen.  

VRUCHTBARE GROND  
 
Het nieuwe, op de zee veroverde land is vruchtbaar. 
Al snel beginnen mensen er gewassen te telen. Op 
de kwelders bij Uithuizen en Uithuizermeeden graast 
vee. In de loop van de 16de eeuw vestigen zich daar 
de eerste gezinnen, ze bouwen hun boerderijen op 
verhoogde delen. Zo ontstaan Hefswal, Roodeschool 
en Oosteinde. Archeologen hebben bakstenen 
aangetroffen die het aannemelijk maken dat op 
het Oosteinde rond 1600 al stenen huizen hebben 
gestaan. 

Door de grillen van de zee en het klimaat is het Noord-Nederlandse kwelderland vermoedelijk na 
het jaar 0 eeuwenlang onbewoonbaar. Pas rond het jaar 600 begint de geschiedenis opnieuw. 
Het aantal bewoners van het gebied dat in die tijd Friesland, Groningen en Oost-Friesland tot aan de 
Weser omvat, wordt geschat op 20.000 tot 25.000. Ze worden ‘Friezen’ genoemd. Wetenschappers 
denken dat later ook de ‘Chauken’ zich in het gebied vestigden, een Germaanse stam. Archeologisch 
onderzoek laat zien dat zij in de 1ste eeuw van Noord-Duitsland naar Noord-Nederland migreerden. 

Aan het begin van de 20ste eeuw werden veel wierden 
in Noord-Groningen afgegraven. De wierdegrond was 
geschikt om als mest te gebruiken op het land. Elk 
jaar werden honderdduizenden kubieke meters grond 
verscheept. Bijvoorbeeld naar Noord-Drenthe. Bijna elke 
wierde ging op de schop. Er werden in die beginjaren 
bijzondere vondsten gedaan, maar niet alles is bewaard. 
Pas in 1916 kreeg archeoloog Van Giffen de opdracht om 
zo veel mogelijk vondsten vast te leggen. Hij deed ook 
onderzoek naar wat ‘heuveltjes’ bij ’t Zandt. Dat bleken 
wierden uit de 13de eeuw te zijn.
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NATUURRRAMP MET 
DUIZENDEN SLACHTOFFERS 

Die catastrofe voltrekt zich inderdaad. De noordelijke 
Noordzeekust wordt in 1717 getroffen door de grootste 
natuurramp in vier eeuwen: de Kerstvloed. In Noord-
Duitsland verdrinken tijdens de Kerstvloed zo’n 10.000 
mensen, in Nederland meer dan 2.400. Dat zijn bijna 
allemaal Groningers. Uithuizermeeden wordt met 200 
slachtoffers zwaar getroffen. Van de inwoners van 
Roodeschool overleeft de helft de natuurramp niet. 
Ook tienduizenden koeien, paarden en schapen die op 
stal staan, verdrinken. Na de ramp wordt een volledig 
nieuwe zeewering gebouwd. De oude zeedijk wordt 
een middendijk, en de bestaande middendijk wordt 
uitgebouwd tot een volwaardige zeedijk.  
 

STILLE GETUIGE

Piet H. Nienhuis, bioloog en emeritus hoogleraar 
milieuwetenschappen uit Groningen, schreef een 
boek over de Kerstvloed. Hij maakte daarvoor dertien 
pelgrimstochten langs de kust van Groningen. Nienhuis 
zag dat veel is weggespoeld, vervangen of verdwenen. 
Maar bij Oudeschip vond hij een van de weinige tastbare 
herinneringen aan de Kerstvloed: de kolk Eiltsgat. De poel 
is een stille getuige van de ramp. 

DE KERSTVLOED VAN 1717:  
KEERPUNT IN DE TIJD

VERLEDEN VOL VERANDERING

Schetsen van een landmeter, gemaakt na de 
Kerstvloed in 1717. Er staat op waar de dijken 
vernield zijn. In 1718 besloten de Staten van 
Stad en Lande dat er langs de hele Groningse 
kust een nieuwe dijk moet komen. 

DE GEVANGEN 
ZEEMEERMIN

De hoofdrol in een van de sagen 
is voor een zeemeermin. Tijdens 
de dijkdoorbraak sleurt de storm 
haar mee, het land op. Ze probeert 
tegen het kolkende water in te 
zwemmen, maar moet die strijd 
uiteindelijk doodmoe opgeven. Na 
dagen geslapen te hebben wordt 
ze wakker, om te ontdekken dat er 
een nieuw stuk dijk is aangelegd. 
De zeemeermin is voor altijd 
gevangen. 
 

BOER EILT

Een andere sage gaat over boer 
Eilt. Na een bezoek aan de 
herberg keert hij laat in de avond 
terug naar huis, met zijn paard 
en wagen. Het regent flink die 
nacht. Voorovergebogen op de 
bok spoort Eilt zijn paard aan, 
maar hij zal nooit op zijn boerderij 
aankomen. De volgende ochtend 
vindt zijn knecht het spoor van een 

paard en wagen – het loopt recht 
de kolk in. Tijdens stormachtige 
nachten horen sommige mensen 
nog steeds een paard hinniken in 
doodsangst. Het Eiltsgat dankt zijn 
naam aan deze sage. 

HOE ONTSTAAT 
EEN KOLK?

Een kolk, ook wel een wiel 
genoemd, is het resultaat van 
een dijkdoorbraak. Zeewater 
wervelt daarbij zo snel rond dat 
een draaikolk ontstaat die diepe 
gaten in de bodem slaat. Zodra 
een kolk zich gevormd heeft, 
kan een dijk niet meer hersteld 
worden: de structuur en stevigheid 
van de bodem zijn aangetast. De 
meest praktische oplossing is het 
bouwen van een nieuw stuk dijk 
om de kolk heen. Je ziet deze 
oplossing in Oudeschip, maar 
ook op andere plekken in Noord-
Groningen. Een klein meertje 
herinnert er aan een grote, vaak 
ingrijpende gebeurtenis.

EILTSGAT: 
PLEK VAN SAGEN 
EN VERHALEN In de eerste eeuwen van bewoning vinden regelmatig dijkdoorbraken plaats, met watersnoodrampen 

tot gevolg. In 1716 weten Noord-Groningers dat hun dijken in gebrekkige staat zijn. De schade van een 
stormvloed in 1686 is nog niet overal hersteld. Bovendien zijn de dijken te steil en te smal. Thomas van 
Seeratt, een voormalige zeekapitein van de West Indische Compagnie, is op dat moment als commijs 
provinciaal verantwoordelijk voor de Groninger dijken. Die brengt hij gedetailleerd in kaart. Van 
Seeratt waarschuwt in 1716 de autoriteiten: als er niets gebeurt, ligt een nieuwe ramp op de loer. 

In een scherpe bocht 
langs de Dijkweg ligt 
het Eiltsgat. Een kolk 
die in 1717 is ontstaan 
na de doorbraak van 
de kadijk, de latere 
Middendijk. Een 
donkere plas, omgeven 
door een rietzoom. 
Natuurmonumenten 
beheert deze kolk. 
Dit is een foto uit 1985. 

Het Eiltsgat is een tastbare herinnering aan de Kerstvloed van 
1717. Over deze kolk worden veel sagen en verhalen verteld.  
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OUDESCHIP:  
EEN NIEUW  
DORP LANGS DE 
WADDENKUST 

Zo’n tachtig jaar na de Kerstvloed, in 1798, wordt 
Oudeschip voor het eerst vermeld op een kaart. 
Het dorp is op dat moment nog niet meer dan 
een paar boerenhoeven en kleine woningen van 
dagloners. Op kaarten van 1822 en later zie je dat 
Oudeschip eerst Het Oude Schip of ‘t Oud Schip 
wordt genoemd. Waar komt die naam vandaan?  

Het verhaal gaat dat tijdens een storm, omstreeks 
1760, een zeilschip op de dijk geworpen werd. 
Dat gebeurde op de plek waar de rivier de Groote 
Tjariet de Dijkweg kruist. Mensen trokken het 
schip de wal op en namen het in gebruik als huis. 
Later zou op die plek een kroeg gebouwd zijn met 
de naam Oudeschip.
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OUDESCHIP: EEN NIEUW DORP LANGS DE WADDENKUST

Uit documenten uit 1778 weten 
we dat in vroege zomers bij 
Oudeschip een schip met 
aardewerk aanlegt. Groningers 
noemen het een diggelschip 
of diggelschuit. In die tijd 
zijn diggelschepen een soort 
varende winkels waar je allerlei 
huishoudelijke goederen en 
aardewerk kunt kopen.  

In het Gronings betekent diggel ‘scherf’. Als 
je een bord of kopje aan diggelen hebt laten 
vallen en in een dorpje aan zee woont, is het 
diggelschip de plek om iets nieuws te kopen. 
Het scheelt je de tijdrovende onderneming 
van een lange reis naar een naburige, grotere 
plaats.  

Wanneer in Oudeschip een diggelschip 
aanmeert, wordt een diggelmarkt 
georganiseerd. Er komen elk jaar veel 
mensen op af. Door de rijkelijk vloeiende 
jenever willen de festiviteiten nog weleens 
uit de hand lopen. Naar verluidt verbiedt 
de gemeente of het kerkbestuur uit een 
naastgelegen dorp de feesten op een 
bepaald moment. 

PRAKTISCH ÉN FEESTELIJK:  
HET DIGGELSCHIP MEERT AAN 

Potschepen of diggelschepen 
hebben in de drie noordelijke 
provincies en in Holland 
eeuwenlang aardewerk en 
ander handelswaar vervoerd. 
De schippers zijn varende 
marskramers die elk jaar een 
vaste route afleggen. In iedere 
plaats blijven ze enkele dagen 
liggen om de inwoners de tijd 
te gunnen hun voorraden aan 
te vullen. Waarschijnlijk is dit 
potschip van Pieter Eisma uit 
het Friese Nijland geweest. Hij 
handelde in aardewerk en ander 
huisraad. Alleen met mooi weer 
voer hij zijn schip met breekbare 
waren naar het volgende 
dorp. Het schip is nu te zien in 
het Zuiderzeemuseum.  

Hoe zag het schip eruit waaraan het dorp zijn 
naam te danken heeft? Niemand weet het zeker, 
maar de kans bestaat dat het een kofschip 
geweest is. Met deze zeeschepen varen mensen 
aan het eind van de 18de eeuw naar landen 
rondom de Oostzee. Zo’n kofschip had een 
geringe diepgang, waardoor het dicht bij de kust 
kon komen. 
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OUDESCHIP: EEN NIEUW DORP LANGS DE WADDENKUST

1884: OUDESCHIP 
KOMT TOT BLOEI 
Omstreeks 1840, na de droogmaking van de Oostpolder, komt Oudeschip echt tot ontwikkeling. 
De aanleg van een grindweg vanuit Oosteinde in 1884, de Derk Luddesweg, versnelt dit proces. 
Door de betere bereikbaarheid ontstaan in het dorp twee bebouwde kernen: aan de nieuwe weg en
aan de dijk. Parallel aan de dijk ontstaat de Molenweg, met een korenmolen en verschillende winkeltjes.

HECHTE GEMEENSCHAP

Vanaf dat moment is Oudeschip 
decennialang een dorp in ontwikkeling. 
Je vindt er al snel een barbier (die 
ook kleermaker was), een smid 
(ook fietsenmaker), een kuiper 
of tonnenmaker (ook wagen- en 
rijtuigenmaker), een molenaar, 
een schoenmaker, een timmerman 
en twee logementhouders. Later 
komen daar nog vijf kruideniers, 
twee bakkers, twee schilders, een 
manufacturenzaak en een slager bij. 
Zo ontstaat een levendig dorp waar de 
bewoners een hechte gemeenschap 
vormen. 

Schoolplaat, omstreeks 
1875: Uitwateringskanaal bij 
de Waddenzee.

Bietenoogst, 
omstreeks 1920.  

Dorpsgezicht met schoolkinderen, omstreeks 1905-1915.  

Inwoners van Oudeschip, 
hoek Dijkweg, omstreeks 1910.  
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DORP MET DRIE SCHOLEN  

Na de drooglegging van de Oostpolder opent in Oudeschip een 
school. Het is een initiatief van de dorpsbewoners. Die geven hun 
kinderen tot dat moment thuisonderwijs, omdat ze de afstand 
naar Roodeschool te groot vinden. Ze huren samen een kamer en 
zorgen op eigen kosten voor een onderwijzer. Als die oplossing 
niet meer voldoet, koopt een boer een stuk grond waarop hij een 
huis laat bouwen waar onderwijs gegeven kan worden.In 1843 
erkent de overheid deze school. In het schoolopzienersrapport 
van dat jaar staat dat het een lang en laag schoolgebouw met 
een lemen vloer is. De school wordt bezocht door 23 jongens en 
28 meisjes. Twee jaar later, in 1845, wordt op initiatief van een 
andere lokale boer een openbare school gebouwd aan de Derk 
Luddesweg. Na 1910 willen gereformeerden en hervormden in 
Oudeschip een eigen christelijke school oprichten. Het plan is 
om dat eerst samen te doen, maar uiteindelijk komen er twee 
aparte scholen. In 1919 opent de gereformeerde lagere school 
aan de Molenweg, in 1920 volgt de hervormde lagere school aan 
de Dijkweg.  

OUDESCHIP: EEN NIEUW DORP LANGS DE WADDENKUST

DE SCHOOL DIE BLEEF

Wegens gebrek aan leerlingen gaan de drie scholen uiteindelijk 
één voor één dicht. De gereformeerde school sluit in de tijd van 
de Tweede Wereldoorlog zijn deuren, in 1976 volgt de hervormde 
school en in 1985 gaat ook de school aan de Molenweg, dan een 
openbare school, dicht. Twee van de drie schoolgebouwen worden 
gesloopt, maar het gebouw aan de Molenweg blijft staan. Het is 
nu een dorpshuis. Je kunt er tegenwoordig nog altijd een aantal 
originele elementen van het schooltje terugzien.  

De school aan de Molenweg, 
omstreeks 1930. 

Schoolkinderen, omstreeks 1935.
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INTERVIEW MET KEES SIKKEMA

EEN LEVEN IN OUDESCHIP
Kees Sikkema is geboren en getogen in Oudeschip. Hij woont met zijn vrouw aan de Derk Luddesweg, 
in de boerderij die vroeger van zijn ouders was. Tot 2016 was hij akkerbouwer, maar hij schrijft 
ook mee aan historische boeken over de streek. Op dit moment is Kees actief als voorzitter van de 
Stichting Historische Kring Noordelijk Hunsingo. 

In de jaren 50 gaat Kees naar de openbare lagere school aan 
de Molenweg. In die tijd heeft de school twee klassen met in 
totaal 35 leerlingen. Er is één meester en één juf. Tot de vierde 
klas zitten de kinderen in het lokaal aan de rechterkant van het 
gebouw, daarna gaan ze naar de andere kant. Zoals elk kind heeft 
Kees in de gang een eigen kapstok met een nummer. Zijn klompen 
zet hij eronder.  

Kees herinnert zich goed dat de kinderen elke herfst een 
toneelvoorstelling gaven. Een klaslokaal werd daarbij omgebouwd 
tot theaterzaal, mét coulissen. ‘Er kwam een stang naar beneden, 
via een luik in het plafond’, vertelt Kees. ‘Zo werden die coulissen 
opgebouwd. Ze liggen daar waarschijnlijk nog altijd ergens op 
zolder. Het hele dorp kwam naar de voorstelling kijken.’  

LEVENDIG DORP

Oudeschip is tijdens Kees’ kindertijd een levendig dorp. Aan de 
Molenweg wonen veel ondernemers. ‘Wij noemden die weg 
nooit zo, trouwens. We zeiden Molenstreek. Daar zat naast 
de school ook een Centra-kruidenier. Wij zeiden: “Wat Centra 
biedt, is altied schiet [Gronings dialect: ‘altijd schijt’, red.]”. 
Dat vond de eigenaar niet leuk, natuurlijk.’ Aan de Molenweg 
zat ook een klompenmakerij, herinnert Kees zich, en het 
manifacturenwinkeltje van mevrouw Heuvel. ‘Bij haar kon je garen 
en linnengoed kopen.’ 

Aan de Derk Luddesweg zitten in die jaren verschillende 
ondernemers en middenstanders. Mensen noemen dit stukje 
het ‘Burgerwegje’. Rechts van de weg vind je er de slager, 
timmerman, kapper en stelmakerij/kuiperij. Aan de linkerkant zit 
een café, die ook kruidenierszaak en bakkerij is. In dit pand staat 
een slangenwagentje van de brandweer. Even verderop zit een 
landbouwsmederij en de huisschilder. ‘In dat pand zat ook de 
telefooncentrale. De vrouw van de schilder was telefonist. 

Als je telefoon kreeg, verbond zij de juiste kabels met elkaar.’  

Na de lagere school gaat Kees naar de Rijks Hogere Burgerschool 
in Warffum, gevolgd door de Rijks Hogere Landbouwschool in 
Groningen, om uiteindelijk op de boerderij van zijn ouders te 
gaan werken. ‘Dat was destijds een gemengd bedrijf met vijftien 
tot twintig koeien, zoals je er veel meer had in die tijd. Op het 
land verbouwden we gewassen die goed op kleigrond gedijen. 
Akkerbouw op klei is echt wat anders dan op zandgrond. Je leeft 
met het weer en bent er ook meer aan gebonden. Soms moet je 
geduld hebben en precies het juiste moment kiezen om op het 
land te werken. Als de dauw weg is, dán moet je er zijn.’  

AKKERBOUW OP KLEIGROND 

Melkvee is nu zo goed als verdwenen uit Oudeschip. Nadat Kees 
het bedrijf in 1983 overnam, vergrootte hij het bedrijf, om twee 
jaar later te stoppen met melkvee. ‘Er zijn nu veel minder boeren 
dan toen, en de bedrijven zijn groter geworden. In mijn tijd had 
je met 35 tot 55 hectare een mooi bedrijf, nu red je het daar niet 
mee. De meesten verdienen hun geld nu met pootgoed. Dat is 
intensieve landbouw, waar je veel grote machines voor nodig 
hebt.’ 

Kees is sceptisch over het landbouwbeleid van deze tijd. ‘Als 
er geen toekomst is voor akkerbouw in Groningen, dan is er 
geen toekomst voor akkerbouw in Nederland’, stelt hij. Aan de 
andere kant vindt hij dat je de ontwikkelingen in de Oostpolder 
niet kunt tegenhouden. ‘Maar wat mensen moeten beseffen is 
dat veel kleine ondernemers in deze streek afhankelijk zijn van 
boerenbedrijven. Zij werken vooral voor boeren, die hebben 
veel onderhoud aan hun bedrijfspanden en aan hun machines. 
Reken er maar op dat 80 procent van het onderhoudswerk dat 
bijvoorbeeld timmerlui, schilders of reparateurs uitvoeren,
bij de boerenbedrijven gebeurt.’

‘ALS ER GEEN 
TOEKOMST IS VOOR 

AKKERBOUW IN 
GRONINGEN, DAN IS 
ER GEEN TOEKOMST 
VOOR AKKERBOUW 

IN NEDERLAND’
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DE MOLEN: EEN BEELDBEPALEND 
ELEMENT AAN DE HORIZON 
Rondom de Oostpolder vind je 
in 2022 twee werkende molens: 
poldermolen De Goliath bij 
de Eemshaven en koren- en 
pelmolen Ceres in Spijk.

Ook in Oudeschip staat ooit zo’n molen, er 
wordt graan verwerkt. Hij draait tientallen 
jaren op de hoek van de Molenweg en de 
Derk Luddesweg. Maar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog breekt in de molen een 
houten as af. Op een voorjaarsmorgen in 
1943 stort het molenhuis in. Nog tijdens 
de oorlogsjaren wordt de molen verkocht, 
voor 3100 gulden. Niet veel later laat de 
nieuwe eigenaar hem slopen. In 1954 
wordt op die plek een blokje met twee 
huizen gebouwd. 

Foto uit 1929: dorpsbewoners poseren bij de koren- en 
pelmolen die in die jaren volop in bedrijf is.

Kinderen bij ingestort molenhuis.
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DE MENSEN VAN OUDESCHIP  
Oudeschip is aan het begin van de 20ste eeuw een bloeiende, hechte gemeenschap. Op een foto die 
gemaakt is rond 1900 zie je een groepje Oudeschipsters die samen een boottochtje maken in Paterswolde 
– dat soort uitstapjes zijn in die tijd niet ongebruikelijk. Ook in de jaren 50, 60 en 70 gaan dorpsbewoners 
nog elk jaar samen een dagje uit met de bus. Soms gaat de reis opnieuw naar Paterswolde, soms naar 
Harkstede, maar de bestemming doet er eigenlijk niet toe. In die jaren is er in het dorp een mannenclub, 
een zangvereniging en een vrouwenvereniging. Anderen delen een stuk land met elkaar, zijn lid van de 
tuinvereniging, en verbouwen samen groenten en fruit. De boeren uit het dorp en de directe omgeving 
delen machines in een coöperatie en gebruiken het materiaal om de beurt.  

Mannen uit Oudeschip tijdens een reisje 
naar Paterswolde, omstreeks 1920.

Een groep Oudeschipsters 
samen op reis, met de bus van 
de heer Hekkema. Op het dak 
liggen drie reservebanden, 
geen overbodige luxe op de 
vele grindwegen.

OVER NAMEN EN  
HUN BETEKENIS 

Tussen 1900 en 1960 hebben veel mensen 
in Oudeschip dezelfde achternaam:  
Van den Berg, Baar, Veldman, Van der 
Ploeg – ze komen vaak voor. Dat is niet 
zo gek, in het dorp wonen allemaal grote 
families. De familie Baar komt eind jaren 
70 op de landelijke tv, in het programma 
van Willem Duys. Vijftien broers en 
zussen zijn samen 1000 jaar. Een aantal 
familieleden komt er speciaal voor over uit 
Canada. Een grote groep Oudeschipsters 
vergezelt de familie Baar naar de studio in 
Hilversum.

STOLPERSTEINE 

In Oudeschip vind je twee stille 
getuigen van mensen met zo’n bekende 
familienaam. Zij kregen een Stolperstein, 
een struikelsteen. Stolpersteine zijn 
herdenkingsstenen, geplaatst voor 
mensen die omkwamen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Aan de Derk Luddesweg 
ligt een steen ter herinnering aan K. van 
den Berg. Hij kwam direct na de bevrijding 
om, op 12 juni 1945, toen een opslagloods 
met munitie in Spijk ontplofte. Aan de 
Molenweg 7 vind je een struikelsteen voor 
Jacob Baar. Hij werd tijdens een razzia 
als onderduiker ontdekt en in zijn vlucht 
neergeschoten. 

WEGEN VERNOEMD NAAR 
BEWONERS

Vijf parallel aan elkaar liggende wegen 
leiden naar Oudeschip. Van west naar 
oost zijn dat de Klaas Wiersumsweg, de 
Bruiningsweg, Toppinga’s weg, de Derk 
Luddesweg en ten slotte de Buitenweg. 
De wegen werden vernoemd naar de 
eerste bewoners van het dorp. Zo was 
Klaas Wiersum boer, hij woonde in 1870 in 
de laatste boerderij aan de straat die nu 
zijn naam heeft. Er is zelfs een gehucht bij 
de Oostpolder naar een familie vernoemd: 
Heuvelderij. De naam verwijst naar de 
familie Heuvel, die ooit op deze plek heeft 
gewoond.  

De struikelsteen voor Jacob Baar 
ligt voor het huis aan de Molenweg 
7. Hier woonde Baar voordat hij 
moest onderduiken in Kolhol.

Foto uit 1964: De Klaas Wiersumsweg 
wordt na een vernieuwing feestelijk 
in gebruik genomen. 
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BUURTSCHAPPEN 
EN RIVIER 

Waaraan het buurtschap Koningsoord 
zijn naam dankt, is niet helemaal 
duidelijk. Wel is bekend dat de 
naam voor het eerst in 1820 op 
een militaire kaart voorkomt. Kort 
daarvoor heeft het Franse Keizerrijk 
onder leiding van Napoleon het 
Koninkrijk Holland ingelijfd. De 
Fransen voegen Groningen vanaf 
1810 met Drenthe en Oost-Friesland 
samen tot het departement l’Ems-
Occidental, Wester-Eems, genoemd 
naar de grensrivier de Eems. Onder de 
bevolking zijn patriotten die de Franse 
bezetter steunen, maar ook oranje- 
en koningsgezinden die zich tegen 
Napoleon verzetten. Het is de vraag 
door wie de militaire kaart is gemaakt, 
en dus of Koningsoord een erenaam of 
juist een scheldnaam is.  

De rivier is de buitendijkse grens 
tussen Fivelingo en Hunsingo, en 
is ook een taalgrens. Ten westen 
ervan zegt men wiend en kiend, 
ten oosten is het wind en kind. Ten 
zuidoosten van de Groote Tjariet 
loopt de kleinere waterloop de Kleine 
Tjariet.

De rivier de Groote Tjariet 
wordt in 1682 vermeld als Tjæ 
Ryt of Tiæ Riet. De Kleine Tjariet 
komt voor op een landkaart 
uit 1631. Tjā(de) komt van het 
werkwoord tiā (‘trekken’) en betekent 
ook ‘grens’ of ‘waterloop’. 

OUDESCHIP: EEN NIEUW DORP LANGS DE WADDENKUST

De Tjariet vormt een herinnering aan de verdwenen rivier de 
Fivel. Die rivier ontsprong ooit uit de hoogveenmoerassen 
rond Slochteren, Hoogezand en Kolham en had een 
verbinding met de zee. De Fivel mondde uit waar nu de 
Eemshaven ligt. De Groote en Kleine Tjariet zijn zijarmen 
van die verdwenen rivier. Ze stromen al eeuwenlang door 
het landschap en worden in Groningen ‘maren’ genoemd. 

Aan de Groote Tjariet, aan de oostkant van 
Oosteinde, staat in de Franse tijd een tolhuis. Je kunt 
er hutspot krijgen, gemaakt van gewassen die de 
boeren er telen: aardappelen, wortels en uien. Het 
huis op deze plek en de weg die erlangs loopt heten 
nog altijd Wortelpot.



   33OOSTPOLDER32

OUDESCHIP: EEN NIEUW DORP LANGS DE WADDENKUST

VERDWENEN SPOREN 
UIT DE OORLOGSJAREN  
ZEEBODEM BEZAAID MET VLIEGTUIGWRAKKEN 

In de Tweede Wereldoorlog vormt het waddengebied een frontlinie. Er wordt 
tussen 1940 en 1945 een verbeten strijd uitgevochten, zowel op zee als in de 
lucht. De sporen van de oorlog zijn op het land nauwelijks meer te zien, maar 
op de zeebodem moeten ze in grote aantallen terug te vinden zijn. In het 
Noorden storten tijdens de Tweede Wereldoorlog meer vliegtuigen neer dan 
waar ook in Nederland.  

Een topografische kaart, 
gemaakt aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. 
Herkenningspunten staan 
er in het Engels op, zoals 
duck decoy (eendenkooi 
bij Hefswal) en de Goliath 
watermill (poldermolen De 
Goliath).

GRONINGER WADDENKUST  
ALS VERDEDIGINGSLINIE
 
Voor Duitsland is het waddengebied tijdens de oorlog van 
groot belang. Het land heeft zelf maar een paar havens met 
directe toegang tot de zee. Die zijn cruciaal en moeten daarom 
goed worden verdedigd. De Duitse haven Emden, aan de 
Eemsmonding, wordt verdedigd vanuit Groningen. De Duitsers 
bouwen daarvoor een stelling op het schiereilandje de Punt 
van Reide, als onderdeel van de Atlantikwall. In december 1944 
beginnen ze ook met de bouw van een Seezielbatterie, een op de 
zee gerichte geschutsbunker aan de dijk van de Oostpolder, ter 
hoogte van Dijkweg 2 in Oudeschip. Het Duitse leger wil er de kust 
bij Emden mee beschermen tegen de oprukkende geallieerden. 
Maar door aanhoudende vorst komt de bunker nooit gereed.  
Na de oorlog worden de restanten verwijderd.  

SPEUREN NAAR 
RUSSISCHE VLIEGTUIGEN 

Tijdens de Koude Oorlog staat achter de Derk 
Luddesweg 26 een luchtwachttoren. In heel Nederland 
staan honderden van die bouwwerken. Tussen 1950 en 
1968 staan duizenden vrijwilligers er in weer en wind 
op de uitkijk, beducht op de komst van vijandelijke 
Russische vliegtuigen. Net als de meeste andere 
luchtwachttorens wordt ook die in Oudeschip na de 
Koude Oorlog afgebroken. 

Enkele kilometers boven de Waddeneilanden werden 
meer dan honderd geallieerde vliegtuigen neergeschoten. 
Boven de Waddenzee stortten 47 toestellen neer.

De luchtwachttorens die 
in Nederland bewaard 
zijn gebleven, zijn nu 
cultureel erfgoed. Ze 
werden gemaakt van 
prefab-beton, materiaal 
dat veel gebruikt werd 
tijdens de wederopbouw 
in de jaren 50. 
Vrijwilligers van het 
Korps Luchtwachtdienst 
(KLD) keken met behulp 
van torens als deze 
over heel Nederland 
naar laagvliegende 
vijandelijke indringers. 
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NIEUWE, ANDERE TIJDEN: 
DE JAREN 60 EN 70   
De maatschappij verandert in de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw. Doordat steeds meer 
mensen zich een auto kunnen veroorloven, worden ze mobieler. Ook een ander nieuw fenomeen 
met veel impact op het leven van alledag komt op: de supermarkt. Vanaf de jaren 60 loopt het 
aantal kleine middenstanders in Oudeschip steeds verder terug.  

NIEUWE INDUSTRIE BEDREIGT 
KLEINE DORPEN 

In die tijd van teruglopende voorzieningen, sluitende 
winkels en scholen en een teruglopend aantal 
inwoners bekruipt de bevolking van Oudeschip de 
angst om in een soortgelijke situatie terecht te komen 
als in de Oosterhoek bij Delfzijl. Daar moeten de 
dorpen Oterdum, Heveskes en Weiwerd verdwijnen 
om plaats te maken voor nieuwe industrie. Staat 
Oudeschip hetzelfde lot te wachten? 

Een nieuw fenomeen dat komt 
overwaaien uit de Verenigde 

Staten: de zelfbedieningszaak. 
In Noord-Nederland was Fred 

van der Werff een bekende 
supermarktketen. In 1951 

opende dit bedrijf de eerste 
zelfbedieningszaak in Winschoten. 

Later werden er ook filialen 
geopend in Delfzijl en Uithuizen. 
Aan het eind van de jaren 70 had 

dit bedrijf 33 supermarkten in 
Noord-Nederland. 

Na de Tweede Wereldoorlog was sprake 
van sterk oprukkende industrie en een 
moderniseringsgolf. Voor de haven en 
industrie in Delfzijl moest veel wijken. Men 
voorspelde dat Delfzijl zou uitgroeien tot een 
metropool waar zo’n 100.000 mensen zouden 
wonen. De zoutvoorraden bij Winschoten en 
de aardgasvondst bij Slochteren beloofden 
immers voor de haven in Delfzijl een gouden 
toekomst. Kleine dorpen in de buurt moesten 
daarom plaats maken voor deze nieuwe 
ontwikkeling.
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OUDESCHIP DREIGT VAN DE 
KAART TE VERDWIJNEN  
De angst die Oudeschipsters voor de slopershamer voelen blijkt terecht. Hoewel de Eemshaven 
aan het begin van de jaren 70 maar moeizaam van de grond komt, blijkt in 1979 inderdaad dat 
de overheid aanstuurt op een ‘ontvolkingsproces’. Rond 1985 zijn er plannen om het dorp af te 
breken, om plaats te maken voor een groenstrook voor de Eemshaven.  

HUIZEN TE KOOP VOOR 
AFBRAAKPRIJZEN 

Het gevolg van die plannen is dat de 
gemeente niets meer aan het onderhoud 
van de openbare ruimte doet. Ook de 
bewoners investeren niet meer in hun huizen. 
Oudeschip en zijn omgeving verpauperen 
zienderogen. Een aantal bewoners kiest 
ervoor om te verhuizen, hun huizen worden 
voor afbraakprijzen opgekocht door 
Duitsers en mensen uit het Westen. In die 
tijd branden ook meerdere huizen af, soms 
onder verdachte omstandigheden. Ook een 
voormalig café aan de Derk Luddesweg, 
in die jaren gebruikt als seksclub, gaat in 
vlammen op.  

EEN DORP DAT LANGZAAM 
DOODGAAT 

In 1990 citeert NRC Luit Kap, op dat 
moment de eigenaar van de laatste winkel in 
Oudeschip: ‘De meeste mensen gaan toch 
liever naar de supermarkt, zes kilometer hier 
vandaan’, aldus Kap, die voor een kast vol 
versterkende middelen, pijnstillers en andere 
drogisterij-artikelen staat. ‘Alleen als ze zijn 
vergeten een pak koffie te kopen of ‘s avonds 
opeens wat nodig hebben, komen ze naar 
mij toe. Net als de andere winkeliers had ik 
indertijd beter ergens anders een nieuwe 
zaak kunnen beginnen, maar ja - ik ben 
blijven hangen. Nu zing ik hier mijn tijd wel 
uit, maar leuker is het er niet op geworden. 
Om me heen heb ik het dorp dood zien gaan, 
dat was geen mooi gezicht.’ 

Luit Kap houdt het 
met zijn ‘winkel 
van Sinkel’ toch 

nog een hele 
tijd vol. De zaak 

bestaat zestig 
jaar als Kap in 

2013 op 92-jarige 
leeftijd overlijdt. 
Daarmee sluit de 

laatste winkel van 
Oudeschip.  
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50 JAAR 
EEMSHAVEN 

De geestelijk vader van de Eemshaven is Johan van Veen, geboren 
in 1893 op een boerderij in Hefswal, bij Uithuizermeeden. In 1945 
werkt hij bij Rijkswaterstaat, waarvoor hij op uitgebreide schaal 
dieptemetingen in de Eems doet. Van Veen ontdekt de diepte 
van de Oude Westereems en het Doekegat, geulen vlak langs de 
Nederlandse kust. Het gebied boven de Oostpolder lijkt hem een 
ideale toegangsweg voor een diepzeehaven – veel beter dan de 
havens van Emden en Delfzijl, die verder landinwaarts liggen.  

VAN LEGE VLAKTE NAAR 
VOLGEBOUWD INDUSTRIEGEBIED  
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50 JAAR EEMSHAVEN – VAN LEGE VLAKTE NAAR VOLGEBOUWD INDUSTRIEGEBIED  

Na jaren van onderzoek, plannen 
maken, plannen herzien en lobbyen 
besluiten Provinciale Staten van 
Groningen in 1968 dat de Eemshaven 
er moet komen. Groningen kan de 
werkgelegenheid goed gebruiken, 
is het argument, met het oog op de 
mechanisatie van de landbouw die 
steeds minder menskracht vraagt. 

Bovendien zijn de vondst van aardgas en 
zoutwinning belangrijke drijfveren. De bedoeling 
is om bij de nieuwe haven mogelijkheden te 
creëren voor industrie die voor de aan- en afvoer 
van grondstoffen en producten afhankelijk is van 
omvangrijke schepen met een grote diepgang.  

De Eemshaven wordt tussen 1970 en 1973 
gebouwd en in dat jaar officieel geopend 
door koningin Juliana. De verwachtingen zijn 
hooggespannen, mensen spreken van een 
tweede Rijnmond. Maar wat niemand op dat 
moment voorziet, is de oliecrisis die kort erna 
uitbreekt. De olieprijzen stijgen met 70 procent, 
met grote gevolgen voor de economie.

Ook in de jaren erna is de Eemshaven geen 
succes. Het eerste bedrijf, AG Ems, vestigt zich 
er pas in 1976. Het begint een passagiersdienst 
naar het Duitse eiland Borkum. Niet veel later 
beginnen de Butterfahrten, waarmee passagiers 
belastingvrij inkopen kunnen doen op zee. 
De EGD begint in 1976 met de bouw van de 
Eemscentrale. 

Op 7 februari 1970 wordt 
de eerste paal geslagen in 
de Eemshaven. Drie jaar 
later, in juni 1973, opent 
koningin Juliana onder 
grote belangstelling 
de haven officieel. 
Diezelfde dag protesteren 
demonstranten tegen 
de komst van nieuwe 
chemische industrie in 
het gebied.

MOEIZAME START
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Nog lang na de officiële opening blijft de Eemshaven vooral een leeg gebied. Mensen laten er hun 
hond uit, wandelen en fietsen er, maar verder gebeurt er weinig. In 1983 verandert dat, als een Japanse 
olietanker de haven invaart en er vijf jaar voor anker blijft liggen. In 1987 krijgt de haven een fruitterminal, 
bedoeld voor het lossen van bananen. Maar dat blijkt een fiasco, uiteindelijk komt er geen enkele vracht 
binnen. Investeren in de Eemshaven is ‘financiële zelfmoord’, zeggen sommigen. Het hypermoderne 
overslagcomplex van 92 miljoen gulden lijkt het toonbeeld van een financieel debacle.  

50 JAAR EEMSHAVEN – VAN LEGE VLAKTE NAAR VOLGEBOUWD INDUSTRIEGEBIED  

In 1996 besluit de 
Duitse scheepswerf 
Meyer Werft om 
een 265 meter lang 
cruiseship niet in 
Emden maar in de 
Eemshaven af te 
bouwen. Duizenden 
belangstellenden 
komen kijken als 
het schip de haven 
aandoet. Het is 
het startpunt van 
een lange reeks 
cruiseships die hier 
zal aanmeren.  

Uitkijktoren De Groene Poort 
staat op de grens van de 
Oostpolder en de Eemshaven. 
Het is een kunstwerk van Watt 
Art, 9 meter hoog en gebouwd 
in de vorm van een poort. De 
toren verbeeldt een nieuw 
kantelpunt in de Eemshaven: 
de energietransitie van fossiele 
brandstoffen naar duurzame 
energiebronnen. De toren werd 
in 2017 geopend.

KANTELPUNT: HET JAAR 2000 

Sinds 1893 rijden er treinen 
tussen Groningen en 
Roodeschool: De Hogelandlijn. 
Dit is de meest noordelijke lijn 
van Nederland. In z’n lange 
bestaan dreigt de lijn een paar 
keer te worden opgeheven. 
Dat leidt bij Noord-Groningers 
telkens tot groot verzet, 
waardoor de opheffing niet 
doorgaat. Integendeel: 125 
jaar later, in 2018, komt er een 
station bij: Station Eemshaven. 
De Hogelandlijn loopt dan 
vanuit Roodeschool over 
de oude zeedijk heen, gaat 
dan buitendijks, over een in 
de Waddenzee aangelegde 
zandvlakte verder naar Station 
Eemshaven. Dit is daarmee het 
eerste buitendijkse station van 
Nederland. 
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DE EEMSHAVEN IN HET HART
Marjolein Zwerver werkt 22 jaar bij Groningen Seaports. In haar beginjaren reisde ze als 
marketingmanager de wereld rond, op zoek naar bedrijven die lading wilden transporteren via de 
Eemshaven. De haven werd in die tijd in de markt gezet als overslaghaven, daarom werd gezocht 
naar logistieke bedrijven. Marjolein kwam er al snel achter dat haar inspanning geen zin had: er was 
geen logistieke keten in de buurt. De bedrijven waar zij achteraan ging, zouden hier geen afzetmarkt 
vinden. De Eemshaven had voor hen geen betekenis.

‘De situatie kantelde na het jaar 2000, toen besloten werd om 
de Eemshaven niet als haven maar als industriegebied aan te 
bieden’, vertelt Marjolein. ‘We gaven bedrijven die veel ruimte 
nodig hadden de mogelijkheid grond te kopen. Delfzijl kon zich 
vanaf dat moment volledig concentreren op chemie, en voor de 
Eemshaven hadden we verschillende product-marktcombinaties 
op het oog. Onze missie was om economische activiteit in 
sectoren waarvoor veel arbeid nodig is hiernaartoe te halen.’  

ENERGIECENTRALES

De overheid investeerde opnieuw in de Eemshaven: de 
Wilhelminahaven werd verlengd en de haven als geheel werd 
uitgebreid. Groningen Seaports had een nieuwe opdracht: de 
havenbeheerder moest een top 10 van bedrijven maken die het 
graag wilde binnenhalen. Dat moesten vooral bedrijven zijn die 
ruimte nodig hebben, wilden groeien en waarvoor de ligging aan 
zee meerwaarde had. ‘Op het moment dat energiebedrijf Nuon 
besloot om een elektriciteitscentrale in de Eemshaven te bouwen 
en RWE volgde met de Eemshavencentrale kwam het gebied 
in the picture. Het was de opmaat naar waar we nu staan: een 
gebied waar energie wordt opgewekt, ook offshore windenergie, 
maar tegelijkertijd een gebied waar energie nodig is.’ 

Voor de bouw van de centrales is veel mankracht nodig, vertelt 
Marjolein. ‘Elke centrale wordt gebouwd in een paar fases. 
Per fase is er een team. Je hebt een ploeg die het terrein 
bouwrijp maakt, een ploeg die de centrale bouwt, een ploeg 

die het onderhoud doet. Die centrales zijn nog steeds aan het 
uitbreiden, en de ruimte om dat te doen vinden ze hier. Dat geldt 
ook voor een bedrijf als Google. Het heeft hier nu één datacenter 
dat nog wordt uitgebreid.’ 

Anno 2022 zit de Eemshaven in de lift. Grond is schaars, en de 
vraag ernaar is groot. ‘De Maasvlakte raakt vol, en ook in de 
Eemshaven zijn er bijna geen posities meer om te verkopen. 
Wij hebben nog niet alle percelen uitgegeven, maar overal zijn 
gegadigden voor.’

Marjolein is als geboren Groninger trots op de Eemshaven. 
Het gebied zit in haar hart, ook omdat haar vader er al in de 
beginjaren als baggeraar werkte. En ze vindt het er mooi: het 
industriële, de bedrijven die er gevestigd zijn, de historie en de 
natuurwaarde die het gebied heeft. Als ze gasten heeft, neemt 
ze die mee naar alle uithoeken. ‘Ik laat ze zien waar de eerste 
paal geslagen is. Ik neem ze mee de dijk op, waar je een prachtig 
uitzicht hebt over zee en ik loop met ze door het natuurgebied 
bij de Waddenweg, waar zeldzame orchideeën groeien.’  

‘Weet je dat in de Wilhelminahaven in 2006 een scheepswrak 
uit de 17de eeuw gevonden is? Er zat nog grond uit die tijd aan. 
Ik heb er een stuk over geschreven, vanuit het perspectief van 
een korrel zand die aan dat schip vastzat. Hoe die korrel ooit 
uit Finland hier naartoe kwam en door werkzaamheden in een 
nieuwe haven driehonderd jaar later weer vrij is. Misschien gaat 
hij wel met de stroming terug naar huis.’ 

INTERVIEW MET MARJOLEIN ZWERVER

De Eemscentrale is in 1977 gebouwd
en in de loop van de jaren gerenoveerd en 
uitgebouwd. Op het terrein van ENGIE staan 
nu negen windmolens en een zonnepark.

‘ ALS IK GASTEN HEB, 
LAAT IK ZE ZIEN 
WAAR DE EERSTE 
PAAL GESLAGEN IS.  
IK NEEM ZE MEE 
DE DIJK OP, WAAR 
JE EEN PRACHTIG 
UITZICHT HEBT  
OVER ZEE’ 
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GROND DIE JE 
MOET LEREN 
VERBOUWEN  

Op binnenlandse zeekleibodems wordt van 
oudsher akkerbouw bedreven. De grond is zeer 
geschikt voor het telen van pootaardappelen, 
granen en suikerbieten. Meestal telen 
akkerbouwers daar nog een ander gewas bij.
In Noord-Groningen bestaat de grond uit een 
combinatie van klei en zand: zavel. Dat komt in 
twee verschillende vormen voor: lichte zavel 
en zware zavel. In de Oostpolder vind je de 
eerste variant: vruchtbare grond die goed vocht 
vasthoudt. Volgens kenners is het een van de 
meest vruchtbare bodems in Nederland.  
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GROND DIE JE MOET LEREN VERBOUWEN

HIER NOG EEN 
LOSSE TITEL

In Noord-Groningen 
doet een aantal telers 
van pootaardappelen 
mee aan proeven om de 
teelt te verduurzamen. 
Ze gebruiken minder 
chemische middelen 
en kunstmest en testen 
vier biostimulanten 
en verschillende 
voorbehandelingen. Ook 
samenwerkingsverband en 
kennisplatform The Potato 
Valley werkt aan een meer 
circulair pootaardappel-
akkerbouwsysteem. 
De stichting brengt on-
dernemers, onderzoekers, 
onderwijs en overheid bij 
elkaar en jaagt innovatie 
aan.  

KENNIS VAN GENERATIE  
OP GENERATIE 

Het verbouwen van gewassen op de Noord-
Groningse grond vraagt kennis die vaak 
van generatie op generatie is doorgegeven. 
Kennis van de bodem zelf, maar ook van het 
weer. Een voormalige akkerbouwer herinnert 
zich dat in de jaren 60 veel Zeeuwse boeren 
naar Noord-Groningen kwamen omdat ze 
hier goedkoop een bedrijf konden kopen. 
‘Die boeren deden hetzelfde wat ze in 
Zeeland gewend waren, maar dat werkte 
hier niet. Ze moesten eerst dit land leren 
doorzien.’  

HET BIJZONDERE 
KARAKTER VAN EEN OUD 
CULTUURLANDSCHAP  

Op kaarten uit 1822 zie je dat mensen in 
de Oostpolder smalle, langgerekte kavels 
maakten. Sommige waren tot in de 20ste 
eeuw 50 meter breed en een kilometer 
lang. Bijzonder aan de Oostpolder en zijn 
omgeving is dat je het cultuurlandschap dat 
gedurende eeuwen is ontstaan nog steeds 
kunt zien. Of, zoals kenners het zeggen: 
je kunt hier het landschap lezen. Door de 
schaalvergroting die vanaf 1950 plaatsvond 
is landelijk het aantal boerenbedrijven met 
40 procent afgenomen. Daarbij ging een 
groot deel van het oude cultuurlandschap 
verloren. In de Oostpolder zie je de 
ontstaansgeschiedenis letterlijk terug: in 
Nederland een heel bijzonder fenomeen.
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STEEDS BREDERE 
PERCELEN
 
Nadat voedseltekorten in de Tweede 
Wereldoorlog voor een hongersnood 
zorgden, wil de Nederlandse overheid in 1950 
de voedselvoorziening in Europa veiligstellen. 
Daarom stimuleert ze herverkaveling en 
landruil tussen boeren. Ook in de Oostpolder 
speelt dit, je ziet het terug op kaarten uit die 
tijd. De kavels lopen nog steeds van noord 
naar zuid, maar zijn breder geworden. In 
1982 wordt opnieuw een ruilverkaveling 
uitgevoerd. Sommige kavels worden daarbij 
nog eens twee keer zo breed. De laatste 
twintig jaar verdubbelden veel bedrijven in 
grootte, doordat ze andere bedrijven, waar 
geen opvolger was, overnamen. 

OUDE PLANTEN VERSTOPT 
ONDER INTENSIEVE 
LANDBOUW
  
In de Oostpolder vindt in de 21ste eeuw 
voornamelijk intensieve akkerbouw plaats. 
De polder krijgt het karakter van een 
industrieel landbouwgebied. Maar in de 
bodem moet nog een zadenbank aanwezig 
zijn uit vroeger tijden. Zouden we de natuur 
z’n gang laten gaan, zeggen kenners, dan 
zullen er eerst pioniersplanten verschijnen. 
Maar uiteindelijk komen de oude, 
oorspronkelijke planten weer terug. Bij het 
Uithuizerwad, waar de bodem niet bemest 
wordt, zie je dat in de praktijk gebeuren.  
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DE LAATSTE BOERDERIJ 
IN DE OOSTPOLDER
Sinds het ontstaan van de Oostpolder is het land in gebruik voor akkerbouw.  
De meeste boeren die hier land bewerkten, woonden buitendijks. Maar op oude 
kaarten zijn ook steevast twee boerderijen in de polder te zien. Op dit moment  
is er nog één boerderij, die ook nog altijd actief is: die van de familie Slob.

De leden van de familie Slob vormen samen een 
maatschap. Ze behoren tot de vierde generatie 
akkerbouwers die deze boerderij runt. Het huis en de 
schuren staan op eigen grond. Sterker nog: zover je kunt 
kijken is de grond van hen. Op hun land verbouwen ze 
tarwe, bieten, gras en voorheen ook pootaardappelen. 
Tegen de dijk staan hun schapen te grazen, ze gaan er 
elke avond even naartoe.  

Mevrouw Slob-Bakker is geboren op de boerderij. 
Nadat haar vader op jonge leeftijd overleed, runde 
haar moeder het boerenbedrijf een tijd in haar eentje. 
De grond pachtte ze van het KLM pensioenfonds. 
Uiteindelijk nam mevrouw Slob-Bakker zelf de boerderij 
over. 

BLOEIEND BEDRIJF

Meneer Slob, geboren in Zandeweer, werkte toen 
hij jong was als landarbeider. Hij hielp ook mee op 
de boerderij in de Oostpolder. Na een tijdje kreeg hij 
verkering met de dochter van zijn baas, die in 1970 
officieel mevrouw Slob werd. Samen kregen ze een 
dochter en zoon. Van de boerderij maakten ze een 

bloeiend bedrijf. Ze bouwden er een nieuw huis bij, een 
grote nieuwe schuur, kochten materieel én alle gepachte 
grond. Vrij recent vervingen ze nog alle daken van de 
schuren en sloten ze zich aan bij Waddenwind BV, het 
bedrijf dat windmolens exploiteert in de Oostpolder. 

De aangekondigde plannen voor de Oostpolder kwamen 
als een schok voor de familie. Ze zijn het nog altijd niet 
te boven, de emoties zitten diep. ‘Deze boerderij is ons 
leven, het is onze plek, ons bedrijf. Dit is opgebouwd 
door onze ouders, grootouders en overgrootouders. 
Het is ons thuis.’ Het raakt ze hoe anderen over hen 
praten. ‘Alsof de grond al is verdeeld en het huis al is 
ingenomen. En alsof er voor ons wordt beslist.’  

ONGERUST OVER DE TOEKOMST

De familie Slob kijkt met ongerustheid naar wat er 
de komende tijd gaat gebeuren. Eigenlijk willen zij 
helemaal niet veranderen. Ze hadden andere plannen, 
willen de Oostpolder en de boerderij het liefst laten 
zoals het nu is. Hoe dan ook: er is nog niets beslist. 
Daarmee ligt de toekomst van de boerderij nog altijd 
open.

INTERVIEW MET DE FAMILIE SLOB

‘  ONZE GROND  
EN DE BOERDERIJ 
ZIJN ONS THUIS’
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UITBREIDINGS-
DRANG IN DE 
EEMSHAVEN

De plannen die op dit moment worden uitgewerkt om de 
Eemshaven richting het zuidoosten uit te breiden, zijn niet de 
eerste. Rond 1990 zien de toenmalige gemeente Eemsmond en 
de provincie Groningen kansen voor grootschalige glastuinbouw. 
Het zal de economie een stimulans geven en zorgen voor nieuwe 
werkgelegenheid, is het argument.
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In 2005 wordt de Stichting Aquisitie 
Glastuinbouw Noord-Nederland 
opgericht, gefinancierd door de drie 
noordelijke provincies en het ministerie 
van Landbouw. Het doel is om tuinders 
uit het Westland, in de provincie Zuid-
Holland, te interesseren om naar het 
Noorden te komen - onder meer naar de 
Oostpolder. Bewoners van Oudeschip 
en omgeving komen tegen het plan in 
verzet en worden daarbij ondersteund 
door milieuorganisaties, waaronder 
de Waddenvereniging en Natuur en 
Milieufederatie Groningen.

VREES VOOR LICHT-
VERVUILING EN VERLIES
VAN KOSTBARE 
LANDBOUWGROND 

Bewoners richten een vereniging op met de naam 
Op Goede Grond. De initiatiefnemers informeren via  
die vereniging hun achterban en bereiden acties 
voor. Het duurt uiteindelijk tot 2013 voor ze definitief 
zekerheid krijgen. In dat jaar keuren Gedeputeerde 
Staten het bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied’ af.  
Er komen geen kassen in de Oostpolder.

UITBREIDINGSDRANG IN DE EEMSHAVEN

‘NEE’ TEGEN 
GLASTUINBOUW 

Na jaren van plannen maken 
gaat in 2015 definitief een streep 
door het plan om glastuinbouw 
te creëren in de Oostpolder. De 
gedachte was om ondernemers 
uit het Westland naar Noord-
Nederland te halen. Om in de 
kassen energie te besparen 
zouden zij restwarmte van grote 
bedrijven uit de Eemshaven 
kunnen gebruiken. Ondanks 
grote inzet van de voormalige 
gemeente Eemsmond en de 
provincie Groningen bleek er 
geen belangstelling voor te zijn. 
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De boodschap aan bewoners is dat er vanuit het 
bedrijfsleven een enorme vraag is naar grote kavels 
voor de productie van waterstof, batterijen en 
moderne hightech. Gemeente en provincie willen 
deze bedrijven die ruimte bieden en hebben een hoge 
ambitie als het gaat om de energietransitie. Voor de 
regio levert dit nieuwe kansen en werkgelegenheid 
op.  

Opinieblad De Groene Amsterdammer schrijft in 2021 
een reportage over het plan en de impact ervan voor 
omwonenden: ‘Pas toen het al beklonken was liet 
de overheid aan de bewoners weten dat het gebied 
rond de Oostpolder volgebouwd ging worden met 
tientallen windturbines en industrie. (...) ze blijven 
vechten, ieder op hun eigen manier, om gehoord te 
worden. Ze begrijpen dat de energietransitie en de 
werkgelegenheid belangrijk zijn, zijn soms ook trots 
op de groei van de haven, maar hoe zit het dan met 
hen?’

MEEDENKEN, 
MAAR ONDER PROTEST

Een aantal bewoners gaat in op de uitnodiging van 
gemeente en provincie om mee te denken en te 
praten over de nieuwste plannen, want ‘er is nog 
niets beslist’. Ook Dorpsbelangen Oudeschip kiest 
voor de dialoog, maar zegt erbij dat dit onder protest 
gebeurt. Bewoners doen mee aan gesprekstafels en 
wonen bijeenkomsten bij, en Dorpsbelangen gebruikt 
de Dorpsvisie uit 2019 om hun wensen op het gebied 
van leefbaarheid te realiseren.  

Opnieuw houden dorpsbewoners elkaar op de 
hoogte. Een aantal maakt samen de website 
oudeschip.nl en de dorpskrant De Oudeschipster. 
Hier delen ze informatie over belangrijke momenten 
in het proces. Een andere groep bewoners brengt 
een alternatief informatieblad uit onder de titel 
De Nieuwe Oudeschipster. Een dorpsbewoner 
bestudeert rapporten die in opdracht van gemeente 
en provincie zijn gemaakt en houdt de uitkomsten en 
adviezen aan de overheid kritisch tegen het licht. 

UITBREIDINGSDRANG IN DE EEMSHAVEN

INWONERS OUDESCHIP 
SCHRIKKEN VAN UITBREIDING 
EEMSHAVEN: ‘ZE PROBEREN  
JE WEG TE JAGEN’
RTV NOORD

HET GEVECHT VAN 
OUDESCHIP:  ‘ ER ZIJN 
GROTE KRACHTEN 
DIE HIER SPELEN’
DE GROENE AMSTERDAMMER

ONBEGRIP OVER 
OPOFFEREN VAN 
OOSTPOLDER
DAGBLAD VAN HET NOORDEN

INWONERS OUDESCHIP IN 
SHOCK DOOR PLOTSELINGE 
UITBREIDING VAN 
INDUSTRIE EEMSHAVEN
HART VAN NEDERLAND

OMWONENDEN 
EEMSHAVEN GESCHOKT 
OVER UITBREIDING:
‘BEGIN VAN HET EINDE’
DE TELEGRAAF

OMWONENDEN ‘KUNNEN 
WEL JANKEN’ OM GROOTSE 
UITBREIDINGSPLANNEN VAN OOIT 
MISLUKTE EEMSHAVEN
DE VOLKSKRANT

2021: OUDESCHIP IS 
LANDELIJK NIEUWS
Dat uitbreiding van de industrie voor gemeente en provincie actueel blijft, blijkt 
in april 2021. Oudeschip is opeens landelijk nieuws: bijna alle kranten en tv- en 
radiozenders hangen aan de telefoon of komen langs. De aanleiding: bewoners 
zijn volledig verrast door een brief van de gemeente Het Hogeland en de provincie 
Groningen over nieuwe uitbreidingsplannen. Dagblad van het Noorden kopt in dat jaar 
boven een uitgebreid artikel: ‘Een brief met een keiharde boodschap’.  

2021: Oudeschip is landelijk nieuws
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POSITIEF CREATIEF
Vita van der Lijke en René Diekstra zijn twee creatieve ondernemers uit Oudeschip. Ze wonen sinds 
een aantal jaren in het oude huis van de klompenmaker, aan de Molenweg. Samen hebben ze twee 
kinderen. Hun gezamenlijke bedrijf is een mix van marketing, webdesign, technisch ontwerp en 
communicatie. Ze maken websites, huisstijlen, apps en films. 

Vita doet het werk aan de voorkant, zoals 
het design en de online vindbaarheid van 
websites, René is gespecialiseerd in de 
achterkant en neemt het technische en 
programmeerwerk voor zijn rekening. 
Ze hebben in de regio een uitgebreid 
netwerk en kennen veel mensen uit de 
buurt. Voor verschillende ondernemers 
in het dorp maakten ze al een nieuwe 
website. Met een knipoog noemen ze 
zichzelf ‘marktleider in Oudeschip’. 

VERBONDEN MET 
HET DORP

Vita is actief lid van Dorpsbelangen, 
onderhoudt de site oudeschip.nl, 
is redactielid van dorpskrant De 
Oudeschipster en doet de opmaak 
daarvan. René is naast ondernemer 
muzikant, heeft een muziekstudio achter 
het huis en gaf tot voor kort gitaarles. Ze 
houden van hun werk, genieten van hun 
huis en de tuin en voelen zich verbonden 
met het dorp en de omgeving.  

‘We gaan vaak richting de dijk en dan 
naar de Noordkaap. Onze kinderen 
spelen daar in het natuurgebied, op de 
kwelder. Ze noemen het ‘de schotsen’. 
Uren kunnen ze daar spelen, met hun 
blote voeten in het water, springend 

van schots naar schots. We gaan ook 
weleens zwemmen in de Eemshaven of 
naar het strand in Delfzijl. Dan nemen 
we het pad langs de dijk, een hele mooie 
route. Je moet hier gewoon even je 
best doen om erachter te komen waar 
het bijzonder en mooi is.’ Voor hun 
tochten langs de dijk pakt het stel hun 
elektrische tweepersoonsscooters. 
Ze kochten ze tweedehands en verhuren 
de scooters sinds kort ook aan toeristen. 
Hun nieuwste bedrijf noemden ze 
Waddenscooters, ze staan er prominent 
mee op de toeristische site visitwadden.nl. 

NAAR ELKE 
BIJEENKOMST 

Het nieuws over de uitbreiding van de 
Eemshaven in de Oostpolder kwam 
ook voor Vita en René onverwacht. Zelf 
ervaren ze op dit moment geen hinder 
van de windmolens, en ook al zijn ze niet 
voor de uitbreiding van de industrie, ze 
verwachten dat ze ook daar niet veel 
last van zullen hebben. René zegt eerlijk 
dat het zijn natuurlijke houding is om 
te denken dat je als burger dergelijke 
plannen toch niet kunt veranderen. 
Maar Vita deed hem inzien dat je je als 
bewoner juist wel met dit soort dingen 
moet bemoeien. ‘We willen de nieuwe 

plannen positief benutten en als een 
kans gebruiken om Oudeschip nieuw 
elan te geven. Wij gaan daarom naar elke 
bijeenkomst die wordt georganiseerd.’  

Ideeën voor Oudeschip hebben de twee 
genoeg: ‘Maak serieus werk van een 
nieuwe groene strook direct achter de 
dijk, waar je kunt wandelen en waar 
kinderen kunnen spelen. Maak van het 
dorpshuis een centrum voor het hele 
dorp. Laat dorpsbewoners het verhuren 
als conferentieruimte aan bedrijven 
in de Eemshaven. Zet er een strakke 
videoverbinding in en een interactief 
scherm – want dat kan: we zijn sinds kort 
aangesloten op glasvezel. En maak een 
nieuw bezoekerscentrum bij Oudeschip. 
Dat kun je in de vorm van een echt schip 
maken, dat ergens op de dijk staat als 
eyecatcher. Je kunt daar als bezoeker 
dan dingen leren over het verleden: over 
Friezen en Chauken, over de Atlantikwall 
– of juist over de toekomst. Je hebt hier 
Google in de buurt met z’n datacenter, 
er is duurzame energieopwekking, er 
zijn waterstofplannen. Maak in dat schip 
interactieve tentoonstellingen of geef er 
workshops. Interessante invalshoeken 
zijn hier genoeg.’ 

INTERVIEW MET VITA VAN DER LIJKE EN RENÉ DIEKSTRA

‘ WE WILLEN DE NIEUWE PLANNEN 
ALS EEN KANS GEBRUIKEN OM 
OUDESCHIP NIEUW ELAN TE GEVEN’
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GROND DIE JE MOET LEREN VERBOUWEN

DE OOSTPOLDER  
ANDERS BEKEKEN  

Als je nu op de dijk in Oudeschip staat, ter hoogte van de Dijkweg, dan 
zie je de Oostpolder als een strak ingericht landbouwgebied en een 
windmolenpark. De windmolens zijn een niet te missen element in het vlakke 
land. Ze bewegen traag, je hoort de wind door de wieken suizen. De molens 
maken een geluid dat mensen omschrijven als ‘vliegtuigen in de verte’. 
De een vindt het ontzettend hinderlijk, de ander hoort het amper. 
Wat gebeurt er als je de Oostpolder anders bekijkt? Letterlijk door de ogen 
van een ander?



   63OOSTPOLDER62

DE OOSTPOLDER ANDERS BEKEKEN  

BLIK VAN BUITENAF
BEWONDERING VOOR WINDMOLENS 

Schrijver Piet H. Nienhuis, wiens pelgrimstocht door Noord-Groningen we eerder al noemden, kijkt uit over de 
windmolens in de Oostpolder en schrijft: ‘Ik moet bekennen, ik was tot nu toe geen liefhebber van kolossale 
windmolens. Maar hier kantelt mijn beeld. Hier loopt de gemeente voorop in de ontwikkeling van de nieuwe 
economie, waarin wind- en zonne-energie de toekomst hebben. De oude economie van gas en olie loopt ten 
einde. De nieuwe economie van de windmolens in dit onbewoonde boerenlandschap is benaderbaar. Via een 
stalen trapje loop ik ongehinderd tot de ‘voordeur’ van de turbine. Daarachter zit de techniek. Borden met 
verboden toegang zijn afwezig.’  

VISSEN EN VOGELS SPOTTEN 
IN EEN INDUSTRIEGEBIED

De industriële uitstraling van de Eemshaven 
vindt de een prachtig en inspirerend en de 
ander ronduit lelijk. Mensen die tot die laatste 
groep behoren noemen het een plek waar de 
menselijke maat uit het oog verloren wordt.  
Een feit is dat vogelliefhebbers, natuur-
liefhebbers en vissers tussen al die industrie 
interessante plekken vinden. ‘Je moet het 
gewoon even weten’, zegt iemand die het terrein 
goed kent. ‘De vogelaars en de vissers weten 
precies waar ze moeten zijn.’

In de Eemshaven vind je een 
ecostrook van 2 hectare en tijdelijke 
natuurgebieden. 6 kilometer ten westen 
van de Eemshaven is vanaf 2012 een 
deel van de Emma- en Lauwerspolder 
ingericht als compensatienatuurgebied: 
Natuurgebied ‘Ruidhorn’ is 50 hectare 
groot, eigendom van Groningen 
Seaports, Vattenfall en RWE en wordt 
beheerd door Natuurmonumenten.  

Bij windparken 
wordt het geluid van 
windmolens continu 
gemeten. Ook bij 
Oudeschip staat 
meetapparatuur. 
Je vindt metingen 
op de site destaat
vangroningen.nl. 
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DE OOSTPOLDER ANDERS BEKEKEN  

‘ Wie met 
argeloze ogen 
kijkt ziet niets 
dan leegte, 
weidsheid, 
schijnbaar 
onbeperkte 
ruimte die zich 
uitstrekt tot 
de horizon. 
Maar er spreekt 
zoveel meer uit 
dit land.’  

GEVOEL VAN 
VRIJHEID

Voor liefhebbers van een 
weids landschap, die van 
ruimte en rust houden, is het 
gebied rondom de Oostpolder 
soms een ware ontdekking. 
‘Dat Nederland zo mooi kan 
zijn’, schrijft iemand die een 
natuurhuisje huurde aan 
de Dijkweg in Oudeschip. 
Andere gasten beschrijven het 
bijzondere gevoel van vrijheid 
dat ze ervaren. Back to basic 
voelt weldadig. 

ZONDER POESPAS,  
HET LANDSCHAP 
ZOALS HET IS 
 
Een buschauffeur van 
QBuzz laat mensenop zijn 
eigen manier mee kijken 
naar het landschap van de 
Oostpolder en de Eemshaven. 
Hij neemt filmpjes op 
vanaf het dashboard in zijn 
bus en plaatst die zonder 
commentaar op YouTube. Dat 
hij het landschap mooi vindt 
is duidelijk, en uit de vele 
reacties blijkt dat kijkers het 
met hem eens zijn. 

SPOREN ZOEKEN VAN 
OUDE GRENZEN

In het boek Grensverkenningen kijkt 
natuurschrijver Kester Freriks weer met een 
andere blik naar het landschap in Noord-
Groningen. Hij ging in heel Nederland 
op zoek naar grenzen van vroeger in het 
landschap van nu, met oude landkaarten 
als inspiratiebron. In Noord-Groningen 
was dat een kaart uit 1682 die de ‘Noorder 
ingedijckte landen’ van Hornhuizen tot en 
met Uithuizen laat zien. Deze 3 meter lange 
kaart, op perkament, wordt bewaard in de 
Groninger Archieven. Zijn bespiegelingen 
gaan over de Noordpolder boven Warffum, 
maar hadden evengoed over de Oostpolder 
kunnen gaan.  

Hij schrijft: ‘Wat we zien is: leeg landschap, 
doorsneden door rechte lijnen van wegen, 
sloten, dijken. Al die rechte lijnen tezamen 
symboliseren de levenslijnen van dit 
gebied. Ze wijzen van het zuiden naar het 
noorden, en haaks daarop van het westen 
naar het oosten. Het oogt gloednieuw, 
maar in werkelijkheid is het eeuwenoud.’ 
De Groningse schrijver Louis Stiller die hem 
tijdens zijn bezoek vergezelt, zegt: ‘Dit is  
een boeiend en sprekend landschap, maar  
je moet goed kijken voor je ‘doorgrondt’ wat 
je ziet.’
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UNIEK FIETSGEBIED

Ben je in Oudeschip, of in de Eemshaven 
bij de dijk, dan vallen de vele fietsers op. 
Je ziet toerfietsers, recreanten en veel 
racefietsers. Fietsknooppunten komen 
langs vrijwel alle dorpen en buurtschappen 
langs de Oostpolder en door de Eemshaven. 
Op de wegen en fietspaden in dit deel 
van Groningen voel je als fietser dezelfde 
vrijheid en rust die natuurliefhebbers en 
vakantiegangers ervaren. Het lege, vlakke 
landschap en de nabijheid van de zee 
zorgen voor een unieke beleving, in niets te 
vergelijken met een fietsrit door pak ‘m beet 
de Friese Wouden of de Drentsche Aa. 

GASTEN UIT NOORWEGEN
 
Vanaf het moment dat in april 2022 de nieuwe 
veerdienst tussen Eemshaven en Noorwegen in 
werking treedt, zie je campers en auto’s met een 
Noors kenteken rondrijden door Noord-Groningen. 
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de 
veerdienst in de Eemshaven horen bezoekers dat 
Noren ons land beschouwen als Denemarken ‘twee 
punt nul’. Voor hen is Nederland nieuw én goedkoop. 
Het is zaak die Noren niet gelijk richting Amsterdam 
te laten reizen, vinden regionale ondernemers die 
in de recreatiebranche werken. ‘We moeten ervoor 
zorgen dat ze in Noord-Nederland blijven en dat ze 
juist dit gebied bijzonder gaan vinden.’

Voor de dijkverbetering tussen Delfzijl en Eemshaven is bijna 
1 miljoen kubieke meter zand, 650.000 kubieke meter klei en 
70.000 ton asfalt op de dijk aangebracht. Ook zijn er extra 
kleidepots, ‘reservedijken’, aangelegd om de dijk snel te kunnen 
repareren bij aardbevingsschade.

Elke week steekt Holland Norway Lines 
zes keer de Noordzee over. Drie keer van 
Groningen naar Kristiansand, en drie keer 
in omgekeerde richting.

EEN ANDER PERSPECTIEF: 
AARDBEVINGSPROBLEMATIEK 
 
De Groninger Bodembeweging laat je weer vanuit een heel ander perspectief 
naar het gebied kijken. Ze maakten auto-, fiets- en wandelroutes met de 
dubbelzinnige titel ‘Scheuren door Groningen’. Een van de autoroutes voert je 
langs de Oostpolder, door de Eemshaven en verder door het aardbevingsgebied. 
Tijdens die route leer je onder meer wat de aardbevingsproblematiek voor het 
landschap betekent. Zo is de 12 kilometer lange zeedijk tussen Eemshaven en 
Delfzijl de eerste aardbevingsbestendige dijk van Nederland. Bij Delfzijl werd 
hij 2 meter hoger gemaakt, 7 tot 25 meter breder en sterker door betonblokken 
en asfalt aan de waterkant. De dijk is nu bestand tegen aardbevingen tot een 
magnitude van 5.0 op de schaal van Richter. 
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BUSSEN VOL BEZOEKERS 
Tuinliefhebbers en leden van tuinclubs vinden rust en ruimte in de Oostpolder. Kijktuin en kwekerij 
Aan de Dijk in Oudeschip is bij deze groep geen onbekende naam. Vanuit heel Nederland, maar ook 
uit België, Denemarken en Engeland komen mensen op bezoek. Soms met bussen vol.  

INTERVIEW MET JAN DIJKSTRA EN JANNEKE KOOL - KWEKERIJ AAN DE DIJK

De eigenaren van Aan de Dijk, 
Jan Dijkstra en Janneke Kool, 
ontvangen alle gasten persoonlijk. 
Ze geven rondleidingen en delen 
hun plantenkennis. Maar ze geven 
bezoekers vooral ook tijd en ruimte.  
En telkens valt ze dan op dat hun 
gasten niet alleen verrast zijn door 
de tuin, ze zijn vaak simpelweg 
overweldigd. De geborgenheid, 
rust en de rijkdom van de tuin:  
dat doet wat met mensen.  

Aan de Dijk is in vergelijking met 
andere kijktuinen niet heel groot, 
zeggen de eigenaren, en ook niet zo 
oud. Twintig jaar geleden kwamen ze 
hier wonen en werken, en legden ze 
de tuin stapsgewijs aan op een stuk 
grasland. Door de rijke grond doen 
planten, bomen en struiken het er 
bovenmatig goed. De tuin oogt ouder, 
volwassener én groter dan hij is. 

OVERLAST DOOR 
WINDMOLENS

Jan werkt fulltime in de kwekerij en in 
de tuin, daarnaast is hij tuinontwerper. 
Janneke combineert het werken in het 
eigen bedrijf met een parttime baan. 
‘Wat mensen niet beseffen,’ zeggen 
ze, ‘is dat de windmolens vlak bij 
ons huis en bedrijf staan.’ De nieuwe 
windmolen die nog gebouwd moet 
worden, komt zelfs nóg dichterbij. 
‘En realiseer je: wij werken buiten. 
We horen de windmolens steeds en 
zijn ons er continu bewust van. Dat is 
anders dan wanneer je vooral in huis 
bent.’  

ONDERNEMEN IN 
ONZEKERHEID

Wat ze dwars zit, en wat hun 
vertrouwen schaadt, is dat de plannen 
voor de Oostpolder al in kannen en 
kruiken lijken te zijn. Economische 
belangen lijken belangrijker dan 
de belangen van de mensen die 
hier wonen en werken. ‘Collega-
ondernemers met kwekerijen hier 
in de buurt maken plannen voor de 
komende twintig jaar. Maar bestaat 
ons bedrijf over twintig jaar nog wel? 
Dat weten we nu niet. De onzekerheid 
en onduidelijkheid geven een gevoel 
van onmacht.’

68

‘ DE ONZEKERHEID EN 
ONDUIDELIJKHEID GEVEN EEN 
GEVOEL VAN ONMACHT’



   71OOSTPOLDER70

DE OOSTPOLDER ANDERS BEKEKEN  

VOGELPERSPECTIEF 
Bekijk je de kust, de Eemshaven, de Oostpolder en de dorpen bij de dijk letterlijk vanuit 
vogelperspectief, dan krijg je een heel ander beeld dan we tot nu toe schetsten. Voor trekvogels 
is de grens van water en land een plek om voedsel te vinden. Het is niet voor niets dat er langs de 
Nederlandse kust zes nationale parken zijn, waarbij Werelderfgoed Waddenzee het icoon is van de 
Nederlandse deltanatuur.  

De dwergstern broedt in 
grote kolonies, onder meer 

in het waddengebied. De 
vogels komen in april naar 
ons land en vertrekken in 
september weer naar hun 

overwinteringsgebied in 
West-Afrika. Op het nieuwe 

broedeiland bij de Eemshaven 
broeden de Noordse stern en 

de visdief. Dit broedeiland 
is bedoeld om overlast bij 

bedrijven in de Eemshaven 
tegen te gaan, maar ook om 

de vogels weg te houden van 
windmolens. 

Met de gratis app Wadvogels 
van de Vogelbescherming kun 

je opzoeken welke soorten 
waar voorkomen.

De vogeltrek is een van de boeiendste 
natuurverschijnselen. Elk jaar vliegen 
tientallen miljoen trekvogels over de 
aarde, van hun overwinteringsgebied 
naar hun broedgebied en weer terug. 
Zo’n driehonderd soorten komen 
daarbij langs Nederland. Door de 
strategische ligging van het gebied, 
en door het grote aantal vogelaars dat 
de Eemshaven bezoekt, zijn er in de 
Oostpolder al veel zeldzame vogels 
ontdekt.  

VOGELS EN 
WINDMOLENS 

Onder die trekvogels bevinden zich 
ook kleine zangvogels. In het voorjaar 
en najaar trekken ze ’s nachts over 
Nederland. Het is een gebeurtenis 
die maar een paar nachten duurt, en 
waarbij de zangvogels massaal langs 
de Eemshaven komen. In 2019 is in het 
gebied onderzoek gedaan naar sterfte 
door windmolens onder deze vogels. 
Want een botsing met een windturbine 
overleven ze niet. De onderzoekers 

kijken of ze met beschikbare data 
kunnen voorspellen wanneer de 
zangvogels aan hun trek beginnen.  
Als de windmolens op dat moment 
een paar nachten stilstaan, wordt 
vogelsterfte voorkomen. 

ÉÉN ZWARTE WIEK 

Er wordt meer onderzoek gedaan 
om vogelsterfte door windmolens te 
voorkomen. Op het Noorse eiland 
Smøla is onderzocht wat het effect is 
van het zwart maken van één wiek.
Onder de molens met een geverfde 
wiek werden ruim 70 procent minder 
dode vogels geteld. In een artikel 
van RTV Noord legt een onderzoeker 
het zo uit: ‘Vogels kijken anders dan 
mensen. Ze zien de wieken van een 
windmolen, zeker als het stevig waait, 
als een wazige schijf. Door één van 
de wieken zwart te verven zien ze de 
wieken weer afzonderlijk.’ In opdracht 
van energiebedrijf RWE wordt nu 
onderzocht of deze aanpak in de 
Eemshaven navolging kan krijgen.
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‘ FULL HOUSE’ 
IN RESTAURANT DIEKGAT
Als je zo ver reist als trekvogels, moet je onderweg op veilige plekken kunnen uitrusten 
en eten. Het waterrijke natuurgebied boven Noord-Groningen is voor vogels een perfect 
wegrestaurant. En ook voor mensen is er zo’n plek: Restaurant Diekgat in de Eemshaven.  

Aan de Kwelderweg in de Eemshaven 
zit al jaren een restaurant. Het had 
in die tijd verschillende uitbaters.
Restaurant Molenzicht zat er tot 2011, 
twee jaar later gevolgd door Wrakketaria 
E3, dat een combinatie was van een 
tentoonstellingsruimte, cafetaria en 
dagbesteding voor mensen met een 
beperking. Sinds 2016 is Restaurant 
Diekgat er gevestigd, de zaak van Ike 
Bisschop en Antoinette de Winter.  

KANS VOOR HORECA

Ike werkte voor de Stichting Wrakketaria 
E3 toen hij hoorde dat er een 
overnamekandidaat werd gezocht. Hij zag 
het als een kans, als een investering voor 
later en zag dat vooral het horecadeel 
potentie had. ‘Nee, mijn vrouw en ik 
hadden destijds geen enkele horeca-
ervaring’, vertelt hij. ‘Toen ik thuis kwam 
met het idee, reageerde zij met de vraag: 
‘En wíe gaat de keuken doen dan?’ Nou, 
ik dus.’ Antoinette en Ike verbouwden 
het restaurant en namen vijf mensen 
in dienst. Ike werkte inderdaad in de 
keuken en de zaken liepen goed. Maar 
de coronatijd, in 2020 en 2021, was ook 

voor hen een grote klap. Ze konden 
doorgaan als afhaalrestaurant en gingen 
in de zomerperiodes weer een beetje 
open, maar het was onvoldoende om het 
personeel te betalen. Die vonden allemaal 
ander werk. 

HARD WERKEN NA 
DE LOCKDOWNS

Nu corona naar de achtergrond verwenen 
is, gaat het ook met het restaurant weer 
voorspoedig. Al is het wel hard werken: 
‘We zijn alle dagen open. Het restaurant 
tot vijf uur, en ’s avonds hebben we 
regelmatig groepen. Alleen met de 
kerstdagen zijn we dicht.’ De vaste 
klanten zijn mensen van de industrie, en 
die komen de hele dag door. Mensen in 
driedelige pakken en gewone werklui. 
‘Het is ad hoc werken bij ons, je moet snel 
kunnen schakelen. Ook wat taal betreft: 
Engels, Duits, Nederlands, alles komt 
voorbij. In de zomer komt er ook een ander 
publiek bij: veel fietsers, motorrijders en 
dagjesmensen.’ De nieuwe veerdienst naar 
Noorwegen levert ze extra klandizie op. 
‘Nee, Noren komen hier niet,’ verduidelijkt 
Ike, ‘die gaan rechtstreeks naar hun 

bestemming. Het zijn juist Nederlanders, 
mensen uit het Westen die met de boot 
naar Noorwegen gaan. Ze zijn vaak wat te 
vroeg en dan komen ze eerst bij ons. Elke 
dinsdag, donderdag en zaterdag, van half 
12 tot 2 uur, is het hier full house.’ 

Over de uitbreidingsplannen in de 
Oostpolder heeft hij gemengde gevoelens. 
Er zijn voors en tegens, vindt hij, maar 
zeker is dat het ten koste gaat van 
vruchtbare grond. ‘Ik ken best veel boeren 
hier en die willen vooral goeie producten 
verbouwen. Aan de andere kant hebben 
ze ook andere belangen, want veel boeren 
hebben geïnvesteerd in windenergie en 
verdienen ook daaraan.’  

‘Ik loop al 35 jaar in deze haven rond’, zegt 
Ike. ‘Er staat hier een windmolen vlak bij 
de zaak en ook wij hebben binnen last 
van slagschaduw. Maar als je hardnekkig 
tegen iets bent, zie je vaak ook alleen maar 
de slechte dingen. Mijn motto is dat onze 
nakomelingen ook stroom moeten hebben. 
En ik heb er nog niks over gehoord, maar 
mochten ze voor de uitbreidingsplannen 
de ruimte van ons restaurant ook nodig 
hebben, dan komen ze maar langs.’ 

INTERVIEW MET IKE BISSCHOP - RESTAURANT DIEKGAT

‘ ALS JE 
HARDNEKKIG 
TEGEN IETS 
BENT, ZIE JE 
VAAK ALLEEN 
MAAR DE 
SLECHTE 
DINGEN’
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GROND DIE JE MOET LEREN VERBOUWEN

DE OOSTPOLDER: 
TOEKOMSTVISIES

De Oostpolder is in totaal 600 hectare groot. Het is nu landbouwgebied, in 
bezit van zo’n 20 grondeigenaren, met windturbines die eigendom zijn van 
verschillende partijen. In het nieuwste uitbreidingsplan van de Eemshaven 
waar de gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen aan werken, wordt 
400 hectare gereserveerd voor bedrijven. Het is de bedoeling dat het terrein 
uitgroeit tot een centrum van groene en innovatieve bedrijvigheid. 200 hectare 
is gereserveerd voor de inrichting van het bedrijventerrein waarvan een deel 
voor een groen-blauwe bufferzone tussen het gebied en Oudeschip. Maar wat is 
de visie op de toekomst – en welke alternatieve visies zijn er? 
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DE OOSTPOLDER: TOEKOMSTVISIES

RUIMTE VOOR 
NIEUWE ONTWIKKELING 

De ontwikkeling van een bedrijventerrein 
in de Oostpolder staat los van de werving 
van de bedrijven die er gaan komen, 
zeggen provincie en gemeente. Maar 
uit hun vooronderzoek blijkt dat vooral 
bedrijven uit de hightech-industrie, auto- 
en batterijbedrijven en de energiesector 
zich hier willen vestigen. Ook een 
hyperscale-datacenter is niet uitgesloten. 
 
Provincie en gemeente zien de 
ontwikkeling van de Oostpolder als een 
kans: het levert nieuwe werkgelegenheid 
op en op het vlak van duurzaamheid 
ontstaan mogelijkheden. Een voorwaarde 
voor de komst van het bedrijventerrein is 
dat dit kansen biedt voor de economische 
versterking van het gebied.  
De overheden beseffen dat de 
ontwikkeling veranderingen voor de 
omgeving met zich meebrengt. De balans 
moet daarom uiteindelijk positief zijn.
 
Voor de inrichting van het nieuwe 
bedrijventerrein zijn de ambities hoog. 
In het ideale plaatje voegen de bedrijven 

zowel individueel als gezamenlijk waarde 
toe. Toch moeten nog de nodige vragen 
beantwoord worden. Op welke manier 
kan bijvoorbeeld restwarmte van het 
ene bedrijf gebruikt worden door het 
andere? Welke nieuwe bedrijfsprocessen 
of businessmodellen zijn daarvoor 
nodig, en hoe kan ook de omgeving hier 
een rol in spelen en ervan profiteren? 
Met welke oplossingen kunnen de 
gebiedsontwikkeling en de exploitatie 
van het terrein bijdragen aan de brede 
welvaart in het gebied, nu en in de 
toekomst? 

Om tot een antwoord op deze vragen 
te komen, brengen gemeente en 
provincie kennis en informatie samen. 
Dat doen ze onder meer door het 
organiseren van een hackathon, een 
evenement waarin mensen in teams 
binnen een korte tijd oplossingen 
zoeken aan de hand van een vooraf 
geformuleerde vraag. Omwonenden 
kunnen daarnaast meedenken over de 
inrichting van de groen-blauwe zone, 

over het nieuwe bedrijventerrein en 
over een vangnetregeling. De insteek 
is om waardevolle natuur-, cultuur- en 
landschapselementen te behouden of 
versterken. 
 
Verschillende inwoners denken mee over 
het nieuwste plan voor de Oostpolder, of 
zijn op een andere manier betrokken – 
ook mensen die sceptisch of kritisch zijn. 
En ook Dorpsbelangen Oudeschip praat 
mee, zij het onder protest. De dorpsvisie 
die tussen 2018 tot 2020 samen met 
Stichting Groninger Dorpen is gemaakt, 
vormt daarbij de basis. Hierin staat de 
hernieuwde ontwikkeling van Oudeschip 
centraal, met de oproep om gebruik te 
maken van de kracht en de initiatieven die 
in het dorp aanwezig zijn. 
 
Een van de kansen om Oudeschip 
en de buurtschappen nieuw leven 
in te blazen is door in te spelen op 
innovatie en duurzaamheid. Maak 
gebruik van de ondernemers- en 
experimenteermentaliteit die in het 

dorp aanwezig is. De bewoners 
zelf zien door de ligging en de rust 
genoeg kansen, dus benut die. Maak 
het dorp aantrekkelijk door juist de 
pluspunten uit te lichten. En geef om 
te beginnen dorpshuis Diggelschip 
aan de Molenweg een impuls. Het is 
elke zaterdag open, maar niet iedereen 
uit het dorp voelt zich er thuis. Het 
bijzondere gebouw kan een écht 
centrum voor het dorp worden, mits 
het grondig en duurzaam opgeknapt 
wordt. Veel dorpsbewoners zien tot slot 
kansen voor recreatie en toerisme. De 
ligging van Oudeschip is uniek en de 
Groote Tjariet is een onbenutte parel. 
Wat als je daarop zou kunnen varen?

Groningen is ‘in transitie’, zeggen provincie en gemeente. De traditionele 
economie, gebaseerd op gaswinning en landbouw, verandert en er ontstaan nieuwe 
mogelijkheden. Bedrijven die veel ruimte nodig hebben en die zich rond de Eemshaven 
willen vestigen, kloppen al jaren bij de overheden aan. Die willen hen deze ruimte 
bieden. Na onderzoek kwam de Oostpolder als meest geschikte locatie uit de bus. 



   79OOSTPOLDER78

DE OOSTPOLDER: TOEKOMSTVISIES

ZORG VOOR MEER 
BIODIVERSITEIT
  
Bureau Waardenburg deed in opdracht 
van de provincie Groningen onderzoek 
naar biodiversiteit op bedrijventerreinen 
en maakte een inspiratiedocument voor 
de Oostpolder. Het bureau wijst erop dat 
‘verdozing en vergrijzing’ op de loer ligt, 
maar door in het ontwerp van het nieuwe 
bedrijventerrein rekening te houden met de 
behoeften van de lokale natuur valt veel te 
winnen: ‘Door biodiversiteit vanaf het begin 
van de planvorming mee te nemen ontstaan 
er kansen voor versterking van biodiversiteit 
en leefbaarheid.’ 
 
Maar voor het duurzaam ontwikkelen 
van een biodivers bedrijventerrein is 
veel geduld nodig: biodiversiteit heeft 
jaren de ruimte nodig om zich te kunnen 
ontwikkelen. Bovendien: natuur houdt zich 
niet aan grenzen. Als er ook in en nabij 
de buurtschappen maatregelen genomen 
worden, krijgt het hele gebied een impuls. 
Zo kan een aantrekkelijk leefgebied 
ontstaan voor bijvoorbeeld de patrijs, 
diverse vlinders en bijzondere planten 
die goed gedijen langs natuurvriendelijke 
oevers. 
 
Vogels en vleermuizen gaan slecht samen 
met de 21 windturbines in de Oostpolder. 
Samen met de wens van het dorp voor hoog 
groen en het creëren van waterpartijen, 
vraagt dit om een zorgvuldige afweging 
en samen zoeken naar oplossingen hoe 
dierenleed zoveel mogelijk kan worden 
voorkomen.

KIES VOOR EEN 
NATUURINCLUSIEVE 
PROVINCIE

Ook natuurorganisaties die zich hard 
maken voor het Groninger landschap en 
het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee 
zien dat de provincie voor opgaven staat. 
Klimaatadaptatie, de energietransitie, 
de kustverdediging en de transitie van 
de landbouw: alles is urgent en alles legt 
beslag op de beschikbare ruimte. 
 
De organisaties pleiten voor een 
natuurinclusief Groningen, waar mensen 
de natuur en het landschap inzetten als 
bondgenoot. Die natuur staat nu onder  
hoge druk, benadrukken ze, en dat is 
zichtbaar door een sterke afname van 
onder meer het aantal insecten. De 
natuurorganisaties vinden dat er keuzes 
gemaakt moeten worden en dat niet alles 
overal kan. Ze vinden dat er bij nieuwe 
ontwikkelingen randvoorwaarden opgesteld 
moeten worden, en dat de kernkwaliteiten 
van het landschap moeten worden 
benoemd. Kiezen voor natuurinclusief 
creëert nieuwe kansen. 
 
De natuurorganisaties willen met name 
dat het belang van de ondergrond erkend 
wordt: de bodem, het watersysteem en het 
bodemleven. ‘Als je natuur en landschap 
als bondgenoot ziet, wordt meteen 
duidelijk waar mogelijkheden voor slimme 
functiecombinaties en kansrijke oplossingen 
zijn. En bij natuurinclusieve landbouw helpt 
de natuur mee: een gezonde bodem, waarin 
regenwormen, schimmels en insecten 
leven, zorgt voor een hogere productie 
en beschermt gewassen tegen ziekten en 
plagen.’ 

RUIMTE GEVEN AAN 
NATUURINCLUSIEVE 
LANDBOUW 

De noordelijke kleischil loopt van het Friese 
Harlingen tot aan Delfzijl. In dit
hele landbouwgebied vind je voornamelijk 
akkerbouw, er worden in het bijzonder 
veel pootaardappelen geteeld voor de 
export. Wereldwijd is deze regio op dit vlak 
toonaangevend. Boeren in de noordelijke 
kleischil werken al een paar jaar aan 
een meer natuurinclusieve landbouw. 
Ze maakten in 2020 een zogenaamd 
‘streefbeeld’: een actieplan met doelen tot 
2050. Voor hen is de bodem, de basis van 
het boerenbedrijf, het uitgangspunt. 
 
De noordelijke kleischil is één van de 
proeftuingebieden in de Regio Deal 
Natuurinclusieve Landbouw, waarin de  
drie noordelijke provincies samenwerken. 
De boeren die hieraan meedoen vinden dat 
er nog veel te winnen valt. Er kunnen minder 
gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest 
gebruikt worden, bijvoorbeeld. Ze zien ook 
kansen voor nauwere samenwerking tussen 
veehouders en akkerbouwers, voor meer 
biodiversiteit in bloemrijke akkerranden en 
bermen, voor het geven van voorlichting 
op scholen en voor het opvangen van zoet 
water. 
 
‘En we beginnen niet bij nul’, is te lezen in 
het actieplan. ‘Veel boeren zijn al bezig met 
het verbeteren van de bodemkwaliteit van 
hun percelen. Veel boeren zetten al stappen 
om natuurlijke processen meer en meer te 
integreren in hun bedrijfsvoering. Dit moet 
de komende jaren verder gestimuleerd en 
ontwikkeld worden, met ondersteuning 
vanuit de overheid. Niet door het opleggen 
van nieuwe wet- en regelgeving, maar 
juist door het faciliteren en het bieden van 
ruimte aan initiatieven van onderop.’ 
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Dit boek is gemaakt als onderdeel van 
het Masterplan voor de Oostpolder. 
De gemeente Het Hogeland en de provincie 
Groningen gaven de opdracht om daarvoor 
verhalen van betekenis te verzamelen.

Want wat zijn nu de 
bijzonderheden in 
dit gebied die van 
betekenis zijn voor 
de mensen van nu? 
Voor de natuur, de 
economie, de historie, 
de cultuur? Tijdens het 
maken van dit boek 
kwam een grote rijkdom 
aan verhalen naar de 
oppervlakte. 

Als mede-Groningers waren we onder de 
indruk wat er allemaal te vertellen valt over 
de Oostpolder en het gebied erom heen. 
In dit boek lichtten we er een paar verhalen 
uit. Dat deden we in de wetenschap dat 
er nog zoveel meer te vertellen valt en dat 
zaken die ook van betekenis zijn niet aan 
bod komen. 

We doen bewust geen uitspraken over goed 
of fout. Ook niet over mooi of lelijk, over de 
voor- of nadelen van de nieuwe plannen in 
de Oostpolder of over positieve of negatieve 
effecten van de plannen. In plaats daarvan 
kozen we ervoor een aantal perspectieven 
te laten zien en persoonlijke verhalen  te 
verzamelen van mensen die hier nu wonen 
en werken. 

Wat ons opviel is dat dit gebied en de 
plannen die ervoor gemaakt worden 
niemand ongemoeid laten. Dit gebied doet 
ertoe. Het gebied betekent veel, maar het 
hangt van je eigen perspectief af wélke 
betekenis je eraan geeft. 
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Voor dit boek maakten we gebruik van diverse websites, openbare artikelen en rapporten.  
We kregen ook veel bruikbare tips van mensen uit Oudeschip en medewerkers van Stichting Groninger 
Dorpen, Groningen Seaports, Bureau Waardenburg en de provincie Groningen. Deze informatie is zoveel 
mogelijk in dit boek gebruikt. Vanaf deze plek willen we iedereen hartelijk bedanken voor de hulp, suggesties 
én het kritisch meelezen. 

Daarnaast hebben we vele krantenberichten, opiniestukken, video’s en boeken geraadpleegd. 
Overgenomen citaten zijn vermeld in de tekst. Een aantal van de geraadpleegde boeken zijn: 
• 60 foto’s uit het verleden. 1966. Uitgave van de Coöp. Boerenleenbank, Uithuizermeeden. 
•  Van Breede tot Wortelpot. Uitgave van Stichting Uitgaven Noord-Groningen, gemeente Eemsmond en 

Historische Kring Noordelijk Hunsingo.
•  Fivelboezem, de erfenis van een verdwenen rivier. 2005. Serie Archeologie in Groningen. 
•  Kerstvloed 1717, een pelgrimstocht. 2017. Boek van Piet H. Nienhuis.  
• Sporen door het Hogeland. 2018. Stichting Boekgroep Noord-Groningen.
•   Grensverkenningen. Langs oude grenzen in Nederland. 2022. Boek van Kester Freriks & Martijn Storms. 

FOTO’S EN OVERIG BEELDMATERIAAL

•  De portretten bij de interviews zijn gemaakt door Lyuda Stinissen. Zij maakte ook een aantal  
landschapsfoto’s, foto’s van het dorpshuis en andere detailfoto’s in Oudeschip. De foto van de heer  
Kap voor zijn winkel is van Pepijn van den Broeke / De Beeldunie. Deze foto’s zijn met hun toestemming 
gebruikt.  

•  Overige rechtenvrije foto’s en kaarten zijn afkomstig uit de openbare beeldbanken van Groninger Archieven, 
Marketing Groningen of het Nationaal Archief. De foto van het wrakstuk uit de Tweede Wereldoorlog komt 
uit het online archief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 

•  De foto van het potschip kregen we van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Alle luchtfoto’s van de 
Eemshaven werden ter beschikking gesteld door Groningen Seaports. 

Dit boek werd in opdracht van de gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen gemaakt door 
Vonc Communicatie en gedrukt door MARNE Veenstra.

Groningen, september 2022. 



VERLEDEN, HEDEN 
EN TOEKOMST 
DE OOSTPOLDER
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