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Het Dorp
't Zandt

HHet Dorp ’t Zandt

‘Woar de hoge iepenbomen

Spaigeln in de braide gracht,

Woar de zwoanen stoatig zwemmen

En de vogel overnacht.

Midden maank vruchtb’re landouwen,

Woar ’t oog ’t schoonst vindt wat ’t begeert,

’t Is ons ainig mooie plekkie:

’t Zandtster bos-Alberdoaheerd.’

tekst Van de Bunt 

Zo klinkt het eerste couplet van 

’t Zandtster Volkslied. Dit lied 

beschrijft goed de sfeer van het dorp 

en het gevoel van de mensen die er 

wonen. Want ’t Zandtsters zijn over 

het algemeen van het type ruwe 

bolster, blanke pit. Robuust richting 

de buitenwereld, maar trots en 

beschermend als het gaat om eigen 

stee en dorp.

 
T   Inge Zwerver   F   Fred Reiffers

Gastvrij 
In ’t Zandt kun je dagelijks terecht bij Landgoed 
DeCamping. Voor elke tent, caravan of 
camper zijn hier ruime, landelijke plaatsen. 
Als we er op een mooie ochtend arriveren 
voor een afspraak met Johanna Kroes en 
Drewes Wildeman ervaren we de uitgedragen 
gastvrijheid meteen in de praktijk. Want 
eerst is het koffiepauze voor de verschillende 
mensen die actief zijn op het terrein van de 
voormalige voetbalvereniging van ’t Zandt. 
Naast campinggasten en vrijwilligers tref je 
hier stagiaires, onderzoekers, mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die 
zijn vastgelopen in het huidige schoolsysteem. 
De sfeer tijdens het koffiedrinken is 
gemoedelijk en er is aandacht voor elkaar. 
Na een klein half uurtje schuift de een na de 
ander de stoel weer onder de tafel om de 
verschillende werkzaamheden ‘ergens op het 
terrein’ voort te zetten en is het tijd voor een 
gesprek over het dorp ’t Zandt met de twee 
bezige dorpelingen Kroes en Wildeman.

Het dorp als houvast 
Kroes vertelt enthousiast over de verschillende 
activiteiten en ontwikkelingen waar ze als 
inwoonster van ’t Zandt bij betrokken is. Ze 
is vrijwilliger voor de begraafplaats, voor de 
onlangs opgerichte Historische Vereniging 
en lid van de plaatselijke commissie van 
de Mariakerk. Daarnaast is ze sinds het 
afgelopen voorjaar de nieuwe voorzitter 
van Dorpsbelangen ’t Zandt. Toch zijn er 
onderhuids ook lastigheden die direct 
de schaduwkant van het huidige ’t Zandt 
blootleggen. Net als veel dorpsgenoten en 
Groningers heeft Kroes haar oude woning 

moeten opgeven vanwege schade en gevaar 
door de aardbevingen. ‘Inmiddels wonen we 
in ons nieuwe huis. We zijn dankbaar hoor, 
maar voor een buitenstaander lijkt het mooier 
dan het is. Want van de sores zijn we nog 
steeds niet af. Het hele proces van sloop naar 
nieuwbouw doet ook wat met je gezondheid. 
Ik heb nooit om een ander huis gevraagd, het 
is ons overkomen.’ Kroes vertelt dat juist het 
vrijwilligerswerk voor het dorp haar houvast is 
geweest. ‘Ik beleef veel plezier en voldoening 
aan het meewerken aan een mooie toekomst 
voor ons dorp. Het houdt me positief.’

Het ontstaat tijdens het doen 
Wildeman beaamt dit laatste volmondig. Hij 
is initiatiefnemer en bezieler van Landgoed 
DeCamping. ‘Toen de voetbalclub ophield 
te bestaan heb ik vanaf de middenstip de 
toenmalige wethouder gebeld en gezegd dat 
ik op het voetbalterrein een camping wilde 
beginnen. Een dorpsbedrijf, waar niet alleen 
campinggasten welkom zijn, maar ook mensen 
die zijn vastgelopen in hun leven, op welke 
manier dan ook. Waar iemand op adem kan 
komen, maar ook op eigen wijze deel kan 
nemen aan een kleine, werkende samenleving.’ 
En zo geschiedde, want in 2016 werd Landgoed 
DeCamping ‘geopend’. De energie van 
Wildeman werkt aanstekelijk. Zijn blik lijkt 
soms wat afwezig, maar schijn bedriegt. Zijn 
gedachten combineren logica en praktijk met 
dromen. Vaak in willekeurige volgorde. ‘Het 
ontstaat tijdens het doen’, lacht de grote man 
met de wilde krullen en met een stem waar 
je wel naar móet luisteren.  Hoe mooi past de 
naam in dit geval bij de man.
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Nait soezen 
Wandelend over het landgoed herken 
je nog veel uit de tijd dat hier werd 
gevoetbald. Dug-outs, lichtmasten, 
de kleedhokken. Vrijwel alles heeft 
een nieuwe functie. Het veld is het 
kampeerterrein voor de toeristen, 
maar kan ook gebruikt worden voor 
bijeenkomsten. De kinderen uit 
het dorp worden betrokken bij de 
makkelijke moestuin die midden op 
het veld is aangelegd. ‘De nieuwe 
basisschool staat letterlijk naast het 
landgoed en voor de kinderen is het 
fantastisch om lekker buiten bezig te 
zijn. Wildeman staat wijdbeens met 
de handen op de heupen, zijn blik 
glijdt genietend van de school naar 
de moestuin. ‘Mooi man!’ Landgoed 
DeCamping was dit voorjaar onderdeel 
van het festival ‘Terug naar het Begin’ 
met onder andere een optreden 
van zanger Tim Knol. De brandweer 
kwam langs voor een oefening en 
ouderen uit de wijde omgeving reden 
met de Plusbus naar het landgoed 
om te genieten van koffie en een 
lunch. En wat dacht je van yoga op het 
voetbalveld? Zomaar een greep uit de 
activiteiten van Landgoed DeCamping. 
‘Iedereen kan hier komen en meedoen, 
maar wel onder het motto: Nait 
soezen!’, lacht Wildeman. ‘Soezen 
kappen we af.’

De oude voetbalkantine is 
tegenwoordig ingericht als 
recreatieruimte met keuken en 
sanitair en het ballenhok is nu een 
heus dorpswinkeltje. Van oude pallets 
en ander eerder gebruikt materiaal 
is aan de rand van het veld een 
was- en afwasplaats gerealiseerd. 
‘Hergebruik vinden we belangrijk, je 
kunt er nog zoveel mooie dingen mee 
maken’, vindt Wildeman. ‘Vaak kun 
je het gratis bemachtigen en wat ook 
fijn is: de jongeren die hier met hun 
handen gaan werken maar nog geen 
ervaring hebben, kunnen eens een 
misser maken zonder dat het teveel 
problemen geeft.’ Achter op het veld 
worden twee fraaie houten huisjes 
gebouwd voor verhuur. ‘Niet nieuw 
hoor, ook deze hebben we weten te 
bemachtigen. De huisjes krijgen allebei 
een zelfgebouwd keukenblok van 

’t Zandt’, knipoogt Wildeman. ‘Het 
water is het belangrijkste onderdeel 
van het grote plan; we willen het water 
terug.’ Er moet een meer komen met 
eilandjes en sluizen, windmolentjes, 
natuurlijke wallen en een strand met 
een waterspeelplaats. ‘We willen 
de Groningse diepen en maren 
‘ontsluiten’, maar ook betere wandel- 
en fietspaden realiseren. Zo ontstaan 
er mooie en toegankelijke routes van 
dorp naar dorp en creëren we natuur, 
educatie en recreatie. Met een goeie 
waterbuffer voor de gevolgen van de 
klimaatverandering.’ Verder wil ’t Zandt 
naast een eigen uitkijktoren ook de 
verschillende bosjes en groenstroken 
van het dorp met elkaar verbinden. 
Een goede samenwerking tussen het 
dorp, dorpsbelangen en Landgoed 
DeCamping is belangrijk. ‘Het plan ligt 
uitgewerkt klaar, nu is het tijd voor een 
volgende stap. We moeten een lange 
adem hebben.’

Delen en herhalen 
Kroes is ook enthousiast over het 
Masterplan. Als voorzitter van 
Dorpsbelangen ziet ze communicatie 
binnen het dorp als een belangrijke 
taak. ‘Maar dat geldt eigenlijk voor 
alle activiteiten en stromingen binnen 
het dorp. Het dorpsblad ’t Zandster 
Nijs en onze Facebookpagina zijn 
belangrijke instrumenten om in het 
dorp saamhorigheid en kennis te 
organiseren. Ik schrijf daar momenteel 

vanuit verschillende hoeken en 
fanatiek nieuwsberichten voor: vanuit 
Dorpsbelangen, de Mariakerk en 
de Historische Vereniging. Andere ’t 
Zandsters roep ik op om hetzelfde 
te doen.’ Dorpsbelangen wil de 
dorpswebsite ook een nieuwe boost 
geven. ‘Zichtbaar de verschillende 
dorpsactiviteiten delen en herhalen, 
dan komt de boel weer op gang.’ 
Kroes legt uit dat Dorpsbelangen ’t 
Zandt staat voor de belangen van 
het hele dorp, in brede zin. ‘Zo valt 
het opknappen van de begraafplaats 
onder Dorpsbelangen maar ook het 
betalen van de zaalhuur van het 
Proathoes. Het Proathoes is een 
gezellige groep ouderen die elkaar met 
een vaste regelmaat ontmoeten in het 
Dorpshuis van ’t Zandt.’

De kracht van het verleden 
Niet alleen de toekomst van het dorp is 
belangrijk, vindt Kroes, er ligt volgens 
haar ook een grote kracht vanuit het 
verleden. De verhalen van ’t Zandt zijn 
eeuwenoud. Zo dateert de hervormde 
Mariakerk van het dorp uit de 13e 
eeuw. De kerk heeft een eveneens 
13e-eeuwse vrijstaande toren met 
houten spits. Het geheel is eigendom 
van de stichting Oude Groninger 
Kerken en de plaatselijke commissie 
verzorgt onder meer leuke activiteiten, 
maar zorgt er ook voor dat de kerk 
alle dagen van het jaar is geopend 
voor voorbijgangers. ‘Tijdens corona 
hebben duizend bezoekers hun naam 
achtergelaten in het gastenboek, dat is 
toch wel bijzonder.’ Kroes vertelt hoe 
een campinggast iedere dag op het 
orgel kwam spelen in de oude kerk. 

Een ander opmerkelijk pand in het 
dorp is de Sarrieshut. Deze hoorde bij 
de voormalige molen. Sarrieshutten 
werden vanaf 1628 gebouwd in de 
buurt van korenmolens en bewoond 
door ambtenaren die de belasting 
op het gemaal controleerden. De 
belasting werd geheven op het graan 
dat de boeren bij de molenaars 
brachten om het te laten malen. ‘En 
even buiten ’t Zandt stond vroeger 
een borg die bewoond werd door 
het geslacht Alberda.’ De borg is 
verdwenen, maar op het borgterrein, 

beton en pallethout, eigen sanitair en 
een mooie veranda.’

We willen het water terug 
Samen met het dorp werkt Wildeman 
aan een Masterplan dat bestaat 
uit verschillende deelplannen. De 
inspiratie voor dit plan vond hij 
bij Johan van Veen, de man die de 
Zeeuwse Deltawerken bedacht 
èn de Eemshaven. ‘Van Veen is in 
Uithuizermeeden geboren. Voor mij is 
hij een groot man en een belangrijke 
Groninger.’ Het dorp ’t Zandt is in de 
veertiende eeuw ontstaan als dijkdorp 
na de inpoldering van de voormalige 
Fivelboezem. De naam verwijst naar 
een zandrug in de oude boezem. 
‘Wij wonen niet ín ’t Zandt, maar óp 
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met gracht, oprijlaan en bomen, 
staat nu de boerderij Alberdaheerd. 
Een andere borg was borg Ompteda, 
gelegen aan de weg naar Spijk. Deze is 
in 1750 afgebroken.

Verzamelen 
’t Zandt (Gronings: ’t Zaand) wordt 
in oudere vermeldingen ook ‘upten 
Sande’, ‘dat Sant’ en ‘Op ’t Zandt’ 
genoemd.  Tot 1989 was het dorp 
een zelfstandige gemeente. In 1990 
ging ’t Zandt over naar de gemeente 
Loppersum en sinds de herindeling 
van 2021 hoort ’t Zandt bij de nieuwe 
gemeente Eemsdelta. Het dorp telt 
zo’n driehonderdtwintig huizen en 
ongeveer 680 inwoners. Tot de oude 
gemeente ’t Zandt behoorden ook 
de dorpen Zijldijk, Leermens, Eenum, 
Oosterwijtwerd en Zeerijp. ‘Hier in ’t 
Zandt hadden we helemaal geen plek 
waar de geschiedenis wordt verzameld 
en bewaard’, vertelt Kroes. Om te 
voorkomen dat er van alles verdwijnt 
heeft ’t Zandt,  samen met de andere 
dorpen van de oude gemeente ’t 
Zandt, een Historische Vereniging 
opgericht. ‘We willen zoveel mogelijk 
documenten, verhalen en informatie 
verzamelen. We gaan het bundelen en 
ook digitaliseren op een eigen website.’ 
Een mooie basis voor dit initiatief is 
Stichting Luitje Hoeksema Fonds. Luurt 
Hoeksema was een verzamelaar van 
oudheidkundige boeken en kaarten die 
betrekking hebben op de noordelijke 
provincies. Volgens zijn testament 
is een stichting (met de naam van 
zoon Luitje) opgericht, waarin zijn 
verzameling is ondergebracht. De 
collectie kun je bewonderen in het 
Dorpshuis van 't Zandt. Kroes vindt 
het belangrijk om te onderzoeken hoe 
de verzameling behouden kan blijven 
en ook aan de wijze waarop er nog 
steeds nieuwe en relevante boeken 
aangekocht kunnen worden. ‘We 
focussen op de provincie Groningen 

Bronvermelding 
www.tzaandt.nl 

www.plaatsengids.nl 
www.groningerkerken.nl

Activiteiten en verenigingen 
www.landgoeddecamping.nl 

www.zonnedorpen.nl 
www.dorpshuistzandt.nl 

www.paardensportverenigingzeo.nl 
www.svdemusketiers.com 

www.marenland.org/onze-scholen-
kindcentra/obs-de-zandplaat/ 

Algemene Uitvaartvereniging 't Zandt 
Proathoes ’t Zandt

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 3062900 
info@groningerdorpen.nl - www.groningerdorpen.nl

en dan vooral op ’t Zandt en de 
omliggende dorpen.’  

 

‘Doar is burgemeester’ 
De gastvrijheid die in het begin van dit 
artikel wordt beschreven, krijgt aan 
het eind van ons bezoek een vervolg. 
Want dan komt onvermoed Albert 
Rodenboog, oud-burgemeester van 
de voormalige gemeente Loppersum, 
het veld op samen met zijn vrouw. 
Ze toeren rond in de voor hun 
welbekende omgeving en daar hoort 
een spontaan bezoek aan Landgoed 
DeCamping ook bij, vinden ze. Hartelijk 
worden er handen vastgegrepen en 
geschud en verschillende keren hoor 
je: ‘Doar is burgemeester.’ Al snel 
wordt de grote tafel gedekt voor de 
lunch. Er is genoeg voor iedereen.




