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Het Dorp
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Doorkruis je in de nieuwe gemeente Eemsdelta het dorp Woldendorp, vanuit Termunten 

en Termunterzijl richting De Heemen, dan verschijnt aan de rand van het dorp onverwacht 

en indrukwekkend het beeld van de Petruskerk. Eeuwenoud mensenwerk torent, zonder 

verdere afleiding, hoog in het vlakke landschap. Dit typisch Groningse tafereel maakt dat je 

als voorbijganger niet alleen nieuwsgierig wordt naar de geschiedenis van het dorp en de 

omgeving, maar ook naar het leven van de dorpsbewoners van nu. 

 
T   Inge Zwerver   F   Fred Reiffers
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Terug naar het platteland 
Vier jaar geleden stonden er vanwege 
het fenomeen ‘krimp’ nog zo’n 
zevenendertig woningen leeg in 
Woldendorp. Het wonen in kleine 
dorpen, gelegen aan de randen 
van Nederland waar voorzieningen 
ontbraken, was vanaf rond 2010 tot 
voor kort niet erg in trek. Maar met de 
huidige krapte op de woningmarkt en 
onder invloed van het coronavirus is 
deze trend omgeslagen. Wonen op het 
platteland is populair.  
Het probleem krimp lijkt verdwenen. 
Er is geen leegstand meer in 
Woldendorp en momenteel telt het 
dorp zo’n 950 inwoners. ‘Woldndörp’ 
trekt haar nieuwste inwoners zelfs 
van heinde en ver aan. Niet zo gek als 
je ter plekke bent en er ronddwaalt. 
Je ontdekt dan dat deze plaats 
misschien wel afgelegen lijkt, maar 
in werkelijkheid heel centraal ligt, 
gezien vanuit de gemeente Eemsdelta, 
en nauw verbonden met plekken en 
culturen in de gemeenten Midden-
Groningen en Oldambt. Maar ook 
Duitsland is dichtbij.

Dorp van woldmannen 
De oorsprong van Woldendorp ligt 
dateert nog van vóór het begin van 
de jaartelling, maar de plek is ook 
een tijd lang onbewoond geweest. De 
wierde stamt uit de Romeinse tijd en 
de naam Woldendorp kun je herleiden 
tot ‘dorp van de woldmannen’. ‘Wold’ 
staat voor veenmoeras en ‘mannen’ 
kun je vertalen als ‘bewoners’. In de 
vijftiende eeuw had Woldendorp een 
borg. Deze werd bewoond door de 
familie Rewelyng. In de loop van de 
tijd is langs de wegen naar de wierde 
de huidige lintbebouwing ontstaan. 
Woldendorp is van oorsprong vooral 
een agrarisch dorp met voornamelijk 
landbouw.

Kerk en wierde 
De imposante (Hervormde) Petruskerk 
staat op een wierde en is gebouwd in 
de dertiende eeuw. Het lijkt erop dat 
tegen het einde van de middeleeuwen 
een gedeelte van de kerk is gesloopt. 
Het huidige gebouw is een eenvoudige 
rechthoekige kerk. In 1855 is de 
oorspronkelijke toren afgebroken en 

samen met een grote groep actieve 
dorpsgenoten, betrokken zijn 
bij bijzondere dorpsinitiatieven. 
Opvallend is de Dörpswinkel, want 
niet ieder dorp heeft een eigen winkel. 
Nijland neemt ons gedreven mee in 
het verhaal van de ontwikkelingen 
rond de dorpswinkel.  
Hij woont sinds 1980 in Woldendorp en 
is op allerlei manieren actief voor zijn 
leefomgeving. Zo rijdt hij met andere 
vrijwilligers o.a. als chauffeur voor het 
kindcentrum Qworzo leerlingen van 
en naar huis. Ook is Nijland betrokken 
bij het initiatief van de Dörpswinkel. 
Daarvoor zit hij in de plaatselijke 
klankbordgroep Woldendorp, maar 
ook in het bestuur van ‘Stichting 
Leefbaar Woldendorp e.o.’ en in het 
bestuur van ‘Coöperatie Dörpswinkel 
Woldendorp e.o.’  
De winkel werd de afgelopen tien jaar 
op een alternatieve manier gerund, 
namelijk door de familie Bouma 
die in Woldendorp onder de naam 
‘Wilhelmina’ dagbesteding biedt 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking en/of een vorm van autisme. 
In verband met de veranderingen 
rond het Persoonsgebonden Budget 
voor de cliënten bleek de combinatie 
dagbesteding - winkel niet rendabel 
met als gevolg dat de winkel zou 
moeten sluiten.  
Vanuit de inwoners van Woldendorp is 
toen het plan opgepakt om de winkel 
over te nemen in een coöperatieve 
vorm. Nijland: ‘Allereerst is de Stichting 
Leefbaar Woldendorp e.o. opgericht, 
met als doel fondsen en subsidies 
te verwerven teneinde het pand te 

vervangen. Een paar dagen voor het 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
vonden bij de bevrijding van Delfzijl 
in en rond Woldendorp flinke 
gevechten plaats. Daarbij zijn vele 
huizen, de molen, het gemeentehuis 
en boerderijen vernield. Van de 
Petruskerk gingen de kap, de dakruiter 
en het kerkmeubilair verloren. Na 
de oorlog is de kerk gerestaureerd. 
Daarbij zijn toen enkele bijzondere 
fresco’s uit de 14e en 15e eeuw 
tevoorschijn gekomen.

Polderland aan Eems en 
Dollard 
Bij Woldendorp horen polders. De 
Breebaartpolder ligt ten zuidwesten 
van de Punt van Reide, aan de Dollard. 
De polder werd ingedijkt in 1979 en 
is daarmee het laatste ingepolderde 
stuk land van Groningen. Het is nu 
een natuurgebied met wandelpaden, 
bezoekerscentrum Dollard en een 
vogelkijkhut. De oostelijk daarnaast 
gelegen polder is de Johannes 
Kerkhoven Polder. Bij de voordeur 
van het huidige akkerbouwbedrijf, 
Johannes Kerkhovenpolder BV, staat 
op een gevelsteen te lezen: ‘Waar de 
golven beukten ruist het koren. Waar 
de oorlog woedde rijpt het zaad.’  
Deze spreuk verwijst naar twee 
belangrijke momenten in de historie 
van het bedrijf: de bedijking van de 
Johannes Kerkhovenpolder, aan het 
einde van de negentiende eeuw, en 
de wederopbouw van het bedrijf 
na de tweede wereldoorlog. Vanuit 
Woldendorp fiets je in een half uur 
door het polderland naar de Punt 
van Reide om te kunnen genieten 
van zonnende zeehonden en de 
bijzondere vergezichten over de Eems 
en de Dollard. Een bijzonder stukje 
Nederland dat veel vogelsoorten telt.

Dörpswinkel 
Misschien komt het door de 
zelfstandige ligging van het dorp, 
misschien door de invloed van de 
verschillende landschappen en 
culturen, maar het is een feit dat 
Woldendorp een opvallend actief 
dorpsleven kent. We spreken Theo 
Nijland en Albertina Jager, twee 
vrijwilligers die als aanjagers, 

kunnen kopen. Dat is gelukt en op 18 
oktober 2021 is de stichting eigenaar 
van het pand geworden. De stichting 
wil een aantal noodzakelijke reparaties 
aan het gebouw laten uitvoeren 
en het pand verduurzamen door 
zonnecollectoren en energiezuiniger 
winkelapparatuur. De stichting 
gaat het pand verhuren aan drie 
partijen: dagbesteding Wilhelmina, de 
coöperatie Dörpswinkel Woldendorp 
e.o. en de Steunstee. De ruimte van 
de Steunstee wordt vergroot met een 
serre-aanbouw.

Coöperatief 
Inmiddels is ook de ‘Coöperatie 
Dörpswinkel Woldendorp e.o.’ 
opgericht en half juli 2021 telde de 
coöperatie al honderdtweeëndertig 
leden. Ieder lid legt eenmalig honderd 
euro in en ontvangt hiervoor een 
eerlijk deel van de opbrengst in de 
vorm van kassakorting. ‘Op deze 
manier hebben we als coöperatie 
medefinanciering door de leden 
zelf en tonen we richting andere 
geldverstrekkers ook het draagvlak 
binnen ons dorp en de omliggende 
dorpen’, vertelt Nijland. Hij legt 
uit dat er toch ook wel spannende 
elementen zitten in het hele proces: 
‘Voor de medewerkers is het een 
hele verandering en voor mijzelf en 
de medebestuursleden is het een 
heel avontuur; ineens worden we 
ondernemer en werkgever. We voelen 
ons verantwoordelijk voor alle mensen 
die meewerken én voor een financieel 
goed lopende winkel.’
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Steunstee 
Een belangrijke functie voor de 
dorpswinkel is het ontmoeten 
van dorpsgenoten. Zo heeft ook 
Steunstee Woldendorp een eigen 
plek die gekoppeld is aan de winkel. 
Hier weet Jager ons wat meer over te 
vertellen: ‘Dorpsgenoten hebben een 
eigen gezellige plek in de Steunstee. 
Er zijn koffieochtenden, creatieve 
bijeenkomsten en ook wordt er 
regelmatig samen gegeten.  
Er is een zogenaamde ‘Bookspot’ waar 
dames uit Woldendorp helpen bij 
het uitlenen van boeken en puzzels. 
Ook staat er een weggeefkast. In 
de Steunstee schuiven zo nu en 
dan ook professionele mensen 
aan, zoals de diëtiste, iemand van 
Stichting Welzijn en Dienstverlening 
en de gebiedsregisseur van de 
gemeente. Een bekend gezicht in 
de Steunstee is Janneke Schilthuis, 
voor de zuidoostelijke dorpen van de 
gemeente Eemsdelta een zogenaamde 
‘dorpsondersteuner’. Zij is een vast 
en vertrouwd gezicht in het dorp 
die de verbinding kan maken tussen 
mensen die een hulpvraag hebben met 
betrekking tot het dagelijkse leven en 
vrijwillige dorpsgenoten die wel een 
handje willen helpen, maar ook met de 
professionele zorg.

Dorpsplein ’t Loug  
Jager wil het zelf niet zeggen, maar 
Nijland benadrukt dat zij de spil is in de 
ontwikkelingen van het dorpsplein. Als 
Jager tijdens ons gesprek voor even de 
ruimte waar we zitten verlaat, noemt 
hij vlug dat Jager ‘de haarlemmerolie’ 
is voor het dorp. Jager woont nu bijna 
dertig jaar in Woldendorp; toen ze 
trouwde kwam ze met haar man hier 
wonen. ‘Mijn eerste vrijwilligerswerk 
was voor de ouderraad van de 
basisschool, zoals dat zo vaak gaat als 
je in een dorp woont.  
Later kwamen daar allerlei klussen 
bij. Zo heb ik me ingezet voor het 
realiseren van de renovatie van het 
ijsbaangebouw waar we nu zitten 
en coördineer ik de vele vrijwilligers 
die ons dorp kent voor verschillende 
activiteiten. Ook zit ik net als Nijland 
in de klankbordgroep Woldendorp 
en in de coöperatie Dörpswinkel 

Woldendorp e.o. Daarnaast 
organiseren een dorpsgenoot en ik 
onder de naam ‘Gezellig Woldendorp’ 
leuke activiteiten voor het dorp, 
zoals de jaarlijkse kerstmarkt.’ Toen 
bekend werd dat de voormalige 
gereformeerde kerk van Woldendorp 
in 2017 (destijds in handen van Pieter 
Stapel, die er een muziektheater 
van wilde maken) wegens 
aardbevingsschade tegen de vlakte 
zou gaan, heeft de klankbordgroep 
een enquête gehouden onder de 
dorpsbewoners. Daaruit bleek dat 
een overgrote meerderheid graag een 
dorpsplein wilde. Vervolgens is een 
werkgroep samen met een architect 
aan de slag gegaan. Deze werkgroep 
was tevens ‘de baas’ van het hele 
project, inclusief het beheren van de 
pot met geld. ‘Een spannend traject, 
ook voor de gemeente. Voor het eerst 
lieten ze zo’n groot project geheel 
over aan bewoners’, vertelt Jager. Het 
dorpsplein, dat in september 2020 
werd geopend door burgemeester 
Gerard Beukema en wethouder Jan 
Menninga, bestaat uit verschillende 
elementen waarbij ‘ontmoeten’ het 
belangrijkste doel is en dat spelen 
en bewegen wil stimuleren. Kunst is 
ook een belangrijk onderdeel van het 
dorpsplein.  
Zo staat er onder andere een stalen 
replica van het torentje van het 
verdwenen kerkje. Het plein kent ook 
een ‘beweegroute’. Hiervoor zijn geen 
aparte toestellen aangeschaft, maar 
voor de oefeningen kun je gebruik 
maken van bestaande onderdelen van 
het plein. ‘De gemeente zorgt voor het 
maaien van het gras en het bijhouden 
van de heggen’, vertelt Jager. ‘De rest 
doen wij als dorp; we hebben met de 
gemeente een pachtovereenkomst 
voor tien jaar.’

Het geheim van dorpskracht 
Hoe kan het dat er in dit dorp zoveel 
eigen initiatief wordt getoond? Dat 
vroegen we ons in het begin van dit 
artikel ook al even af. Volgens Nijland 
en Jager zit de kracht in het feit dat er 
aanjagers nodig zijn voor plannen in 
een dorp, met een netwerk van actieve 
mensen. ‘Maar het is ook belangrijk 
dat je alle vrijwilligers waardeert’, zegt 
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Jager. ‘Vanuit gemeenten zouden ze 
dat ook echt vaker moeten doen. Dat 
een gemeente waardeert en ziet wat je 
doet voor de leefbaarheid van je dorp.’ 
Ook tipt Jager dat je vrijwilligers díe rol 
moet kunnen geven, waar ze goed in 
zijn. ‘Voor het dorpsplein hebben we 
overal wel een vrijwilliger voor. En een 
paar keer per jaar doen we samen een 
klus. Dan zorg ik dat er ook wat lekkers 
te eten is; dat noemen we ‘Happen en 
Harken’, lacht ze.

Groninger Dorpen ondersteunt initiatieven 
en kansen van dorpsbelangenorganisaties, 
dorpshuizen en bewonersinitiatieven op 
het Groninger platteland en behartigt hun 
belangen.

Groninger Dorpen 
Hendrik Westerstraat 24 
9791 CT Ten Boer 
050 306 2900 
info@groningerdorpen.nl 
www.groningerdorpen.nl

Verenigingen, initiatieven etc.: 

Klankbordgroep Woldendorp

Stichting Leefbaar Woldendorp e.o.

Coöperatie Dörpswinkel Woldendorp e.o.

Werkgroep Dorpsplein

Gezellig Woldendorp

Stichting Baliekluivers Woldendorp

Werkgroep Parkbos

Plaatselijke Commissie Petruskerk

Steunstee Woldendorp

Bookspot Woldendorp

Schilderclub Kunstvlinders

Biljart- en dartclub in café Old Inn

Vrouwen van Nu

Sportvereniging WEO

Tennisvereniging Woldendorp

Jeu de Boules vereniging Woldendorp

Voetbalvereniging WEO

Dollard College locatie Woldendorp

Kindcentrum Qworzo

Huisartsenpraktijk Woldendorp

Brandweerploeg Woldendorp

Werkgroep Steunstee

Carbidploug Woldendorp

Mooiste plekjes 
Op de inmiddels welbekende vraag 
‘wat is jouw mooiste plek van het dorp’ 
antwoorden de twee Woldendorpers 
enthousiast, maar verschillend. Nijland 
noemt wel zes mooie plekken, maar 
kiest toch voor de oude Petruskerk 
aan de rand van het dorp. Jager vindt 
het dorpsplein haar mooiste plek in 
Woldendorp. ‘Het was spannend, maar 
ik ben enorm trots dat we dit met 
elkaar hebben kunnen doen.’

B

 F   Theo Nijland
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