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MARKERINGSPUNTEN
IN DE GEMEENTE
HOOGEZAND – SAPPEMEER
TEN DIENSTE
VAN HET PROJECT GOORECHT – PLUS.
- Hoogezand: “De groene Achterweg” loopt parallel aan de
Kielsterachterweg maar is veel ouder. Is vermoedelijk een oud
kerkepad en is in het landschap nog goed te herkennen vanaf
het fietspad langs Nieuw Woelwijk. Komend vanaf de Kalkwijk:
fietspad volgen tot T splitsing (bij bankje) rechtsaf slaan. Als
het fietspad weer naar rechts buigt zie je voor je de Groene
Achtereweg.
- Sappemeer: De Hundslaan is een laantje aan de Noorderstraat
gelegen tussen makelaardij Lieberom en drukkerij Comprint.
In noordelijke richting zie je nu een smal (halverwege middels
hekken afgesloten) laantje. Dit is nog de enige resterende weg
van meerdere weggetjes die vroeger de verbinding vormden
tussen het Oude Winschoterdiep en het Achterdiep. Deze
wegen liepen daar al voor dat het huidige Prinses
Margrietpark werd aangelegd. Zij dienden om de produkten
van kwekers en boeren aan het Achterdiep per schip af te
voeren via het Oude Winschoterdiep.
- Sappemeer: de rolpaal op de plek tussen Spitsbergen, het
Achterdiep en de weg naar Noordbroek ter hoogte van het
voormalige gelijknamige buurtschap (“Rolpoal”).
- Er bestaan meerdere sagen over het ontstaan van de naam
“Sapmeer” (o.a. Duivelsmeer, ook wel Heidemeer, maar zou
ook genoemd zijn naar “Sappe” een heerschap dat reizigers
het moeras in lokte). Zijn huis zou gestaan hebben ter hoogte

van het Slochter hooghout. (Tegenover de huidige drogisterij
Petra Middel hoek Slochterstraat/Noorderstraat).
- Markeringspunten bij de omvang van het vroegere “Sapmeer”:
aan de westkant: daar waar nu de parkeerplaats is van de
voormalige Formidovestiging aan de Hoofdstraat in
Hoogezand (!), In het Oosten: even voorbij de huidige
Noordbroeksterstraat (voorheen Joagerswieke), in het
Noorden: het huidige Achterdiep (voorheen Noorderdiep) en
in het Zuiden: de huidige Middenstraat in Sappemeer.
- De vele kerken in onze gemeente als bewijs van de komst van
verveners uit vele verschillende oorden, met een diversiteit
aan geloofsovertuigingen die ze meebrachten.
- De vele scheepswerven en toeleveringsbedrijven langs het
oude Winschoterdiep maar ook het Kalkwijksterdiep
(sloepenbouwer Blaak), de mastenmakerij van Hulsebos (hoek
Noorderstraat/Winkelhoek Sappemeer) enkele touwslagerijen
(op enkele plaatsen nog te herkennen in de vorm van laantjes
vanaf de Noorderstraat in Noordelijke richting o.m. vlak bij de
vroegere garage van Letmaathe, tegenwoordig Stiekema).

- Kielwindeweer, beschermd veenkoloniaal dorp met het
Kieldiep, en de Ned.Herv. kerk/Amshof
- Nieuw Compagnie, voormalige aardappelmeelfabriek en oude
boerderijen
- Lula en Kalkwijk met zijn oude boerderijen
- Tripscompagnie en Borgercompagnie plus kanalen, borg
Welgelegen, historische scheepswerf Wolthuis
- Koepelkerk Sappemeer (oudste kerk van gemeente
Hoogezand-Sappemeer)
- Achterdiep/Jagerswijk
- Damkerk (oudste kerk gemeente Hoogezand) en het oude
kerkhof met klokketoren

- Martenshoek, voormalige touwslagerij, oude winschoterdiep,
scheepshelling, gallerie Koeneman voor exposities
- Foxhol, i.v.m. de aardappelmeelfabriekgeschiedenis WA
Scholtens (na de ontginning werd het land gebruikt voor het
verbouwen van aardappels) en scheepswerven
- Westerbroeksterpetten, Ned. Herv. kerk en de veenborgen
Vaartwijk en Langwijk
- Kropswolde, van hier uit de eerste ontginningen, Nederlandse
Hervormde kerk (expositie)
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