Een fietstocht door twee andere dorpen in de Veenkoloniën,
met enkele historische wetenswaardigheden.

Fietstocht 2018
20 km

1. Start bij viaduct in Veendammerweg en fiets in noordelijke
richting.
2. Bij kruising ga linksaf, een asfaltweg met bomen aan beide
zijden, vervolg op het smalle betonpad
3. Aan het eind linksaf, eerste afslag rechtsaf
4. Steek Kielsterachterweg over, rechts aanhouden en daarna
links richting Kiel-Winneweer
5. In Kiel-Winneweer ga linksaf
6. Kruising met Wildervanksterweg (brug) oversteken,naar
westelijke oever van Kieldiep.
7. Bij Bongers Klabbe (ijzeren brug) linksaf, langs het
Grevelingkanaal fietsen
8. 1e afslag naar links, Veendammer weg overstekken
9. Fietspad naar Borgercompagnie en door fietsen tot
viaduct.
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Wetenswaardigheden over Kiel-Windeweer:

Wetenswaardigheden over Annerveensche kanaal

1 Kieldiep:
In 1647 begint de Kijlcompagnie (10 friese veenboeren) met het graven van het
Kieldiep. Rond 1760 is men gevorderd tot de huidige Wildervanksterweg.

6 Grevelingskanaal:
De venen in dit gebied zijn ontgonnen door de Annerveensche Heerencompagnie. Het kanaal is
vernoemd naar een van de eigenaren van deze compagnie, Lambertus Grevijlink.
Oorspronkelijk zou het Kieldiep rechtdoor lopen en zou het turf uit het Annerveen afgevoerd
worden via dit Groningse kanaal. De Drenten konden dit niet accepteren (lees: geen
belastinggeld innen op het turf) en via allerlei slinkse manieren kreeg Grevijlink het voor elkaar
om op drents grondgebied een kanaal te graven voor de ontginning van het Annerveen. Dit
resulteert in de haaksbochten tussen het Kieldiep en het Grevlingskanaal.

2 Bebouwing
Vanaf circa 1722 is de ontginning behoorlijk gevorderd en worden woningen gebouwd
om de arbeiders onderdak te geven. Dan wordt ook de school gebouwd.
3 De Amshoff
Rond 1755 wordt toestemming gegeven door de stad Groningen
om een kerk te mogen bouwen (voor 5918 gulden en drie stuivers).
Deze verrijst inclusief pastorie op de plaats van de huidige “Amshoff”,
alleen in een kleinere vorm. Maar al spoedig blijkt deze kerk veel te klein in dit
groeiende dorp, zodat er al na een aantal jaren een verzoek wordt gedaan aan de stad
om te mogen uitbreiden. Dit resulteert in 1763 dat de kerk vanaf het portaal met de
helft wordt vergroot.
4 De Snik
In 1798 krijgt Kiel-Windeweer een eigen verbinding met de stad ,
middels een trekschuit, zodat de kolonie tijdig haar producten op de
markt kon brengen. De trekschuit (snik) werd met paarden door scheepsjagers voortgetrokken. De snik had zijn ligplaats bij het Veerhuis in Boven Kiel. Dit Snikhuis is er
nog steeds en is te vinden aan de Dorpsstraat nr. 300 in Boven Kiel. In 1919 werd “De
Snik” voorzien van een motor. Rond 1949, is het afgelopen met de
beurtvaart, de tijden waren veranderd, vervoer over de weg was
efficiënter geworden.
5 Pieter Venemakade:
Pieter Venema was een kleermaker en verzetsstrijder. Zijn huis deed dienst als
onderduikadres. Pieter werd in januari 1945 gefusilleerd. Omdat hij zich als een ware
Nederlander heeft gedragen, werd de Dorpskade omgedoopt tot Pieter Venemakade.

7 Bebouwing

Aan de kop van het Grevelingskanaal staat het huis van Lambertus en zijn
vrouw, gebouwd in 1758. Het heet ook wel Huis Greveling (7a).

Twee krimpenboerderijen in het dorp zijn rijksmonumenten, aan de
Greveling 36 (foto) (7b) en Greveling 44 (7c). Deze zijn rond 1830 gebouwd en van het
oudere veenkoloniale type waarvan het voorhuis is uitgevoerd met een
topgevel.
8 De kerk oftewel cafe-restaurant De Heerencompagnie
In 1836 werd de kerk geopend als hulpkerk van Anloo. Deze waterstaatskerk (gebouwd met
financiele steun van de overheid) werd gebouwd voor 7955 gulden. Het was een boerderijkerk,
dat wil zeggen dat de predikant ook boer was. In 1840 werd het een zelfstandige kerk. In 1985
werd de kerk gesloten. Sinds 2014 is in de kerk een cafe-restaurant gevestigd.
9 Bruggen

De Brongers Klabbe (t.h.v. Greveling 1) (9a) is een ijzeren ophaalbrug die het
Grevelingkanaal verbindt met het Kieldiep. Het is een rijksmonument en stamt
uit 1922.

Ter hoogte van Greveling 57 (9b) is een draaibrug uit 1930 te
vinden, tegenwoordig elektrisch te bedienen.
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