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Beste donateurs,

Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2019 van de Stichting Historie Stedum. 

Het geeft verslag van een periode waarin weer het nodige is gebeurd

en wat binnenkort (mogelijk) staat te gebeuren.                                            

In deze nieuwsbrief proberen we u kort verslag te doen van deze zaken.

Agenda

* 27 november 2019

SHS-najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden. Deze zal worden 

gehouden op woensdag 27 november. 

De bijeenkomst wordt gehouden van 13.30 tot 16.00 uur in het Hervormd Centrum, 

Bedumerweg 8 te Stedum. 

De bijeenkomst is alleen ‘s middags en niet ’s avonds. 

Iedereen is van harte welkom.

De entreeprijs is € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en cake/ koek.

Voor U als donateur is de toegang gratis.

Raap Archeologisch Adviesbureau uit Drachten gaat een presentatie verzorgen over 

het archeologische onderzoek dat is gedaan tijdens de herinrichting van de 

Hoofdstraat, Molenstraat en Lellensterweg. 

In het centrum van Stedum is het riool vernieuwd en zijn de wegen heringericht. 

Vanwege de hoge archeologische waarde van de dorpskern van Stedum is door de 

gemeente Loppersum besloten om de graafwerkzaamheden archeologisch te laten 

begeleiden. Deze begeleiding is door RAAP uitgevoerd. 

Tijdens de archeologische begeleiding zijn verschillende archeologische sporen 

aangetroffen waaronder brandlagen en een plaggenstructuur . 

Verder zijn sloten, kuilen, paalsporen, waterputten, houten constructies en muurwerk 

waargenomen. 

Nabij de kerk zijn menselijke begravingen aanwezig.

Het vondstmateriaal betreft aardewerk, natuursteen, glas en metaal, leer, bot en 

houtmateriaal. De sporen en vondsten dateren vanaf de Vroege Middeleeuwen en 

zijn goed geconserveerd. 

Het onderzoek heeft waardevolle informatie over de ontwikkeling van Stedum 

opgeleverd. De bevindingen geven een indruk hoe Stedum zich vanaf de Vroege 

Middeleeuwen heeft ontwikkeld.



Projectleider Berrie van Hoof zal ingaan op de uitgevoerde werkzaamheden en de 

diverse bevindingen en projectleider Judith Jans op het onderzoek van de menselijke

begravingen en waarvan veel gemaakte foto’s worden getoond op de beamer. 

Het belooft een zeer interessante middag te worden.

   

      
Gebruikte foto’s zijn afkomstig uit het RAAP-RAPPORT 3263 – Versie 22-2-2018 

Herinrichting Stedum; Hoofdstraat, Molenstraat en Lellensterweg (fasen 1 en 2) Gemeente Loppersum; een archeologische begeleiding

 



Voorjaarsbijeenkomst 2019 

Stichting Historie Stedum mocht zich op woensdag 27 maart 2019, zowel ’s middags 
al ’s avonds, verheugen in een goede opkomst op de voorjaarsbijeenkomst. 
De in totaal 75 aanwezige belangstellenden kregen fraaie dia’s te zien over de res-
tauratie van  “Peertil” en het aanleggen van een fietspad langs het Stedumermaar 
daar naar toe en vervolgens lang het Westerwijtwerdermaar richting de sluizen.
Vooraf werd een stukje geschiedenis verteld over de moeizame totstandkoming van 
de restauratie van de til en het aanleggen van het fietspad daar na toe.
Tevens kregen de bezoekers informatie over het succesvolle weidevogelgebied ach-
ter in “Leegte”  grenzend aan het Westerwijtwerdermaar. 
“Peertil” ligt in de nabijheid van deze plas-dras zone.
Eén van de aanwezigen ’s avonds en actief deelnemer aan dit project, Jack Seven-
huijsen uit Stedum, vertelde hoe één en ander tot stand is gekomen en hoe belang-
rijk het is om het weidevogelgebied te onderhouden. 
Het was weer een zeer geslaagde Voorjaarsbijeenkomst. De foto’s zijn afkomstig van
SHS Stedum.

                 

Open Monumentendag 2019                                                                                                

Zaterdag 14 september jl. hebben wij weer meegedaan aan de Open Monumentdag 
2019. Het thema was dit jaar 'Plekken van plezier'.
Wij hebben deze dag, aan de hand van dia's en filmmateriaal van gehouden evene-
menten door de jaren heen, veel plekken van plezier in Stedum vertoond.              
Nadien werd ook de begraafplaats met het “armenlap”  druk bezocht.                       
Er kwamen 25 belangstellenden langs.
Ook kwam er bezoek vanuit Snohomish, een plaats in de Amerikaanse staat       
Washington. Het betrof nazaten van kruidenier H. Hammingh uit de Clantstraat.         
“Hinderk  Ham” had daar een “Sperwer” levensmiddelenbedrijf en is in de de 
jaren ,50 geëmigreerd naar Amerika met o.a. fam. Pické en fam. Lemstra.             
Men was voor een kort familiebezoek in Groningen en wilden graag zien waar hun 
ouders en grootouders hebben gewoond. Ook werd de begraafplaats bezocht om te 
zien waar hun familieleden zijn begraven.                                                         

Koetshuis met Lijkenhuisje                                                                                     
We zijn nog altijd druk bezig, in samenwerking met o.a. Stichting Oud Groninger Ker-
ken en een groep enthousiaste vrijwilligers, met de restauratie van het gebouwtje. De
vergunning is binnen. De vloer is gestort en het draagframe voor de spits is al ge-
deeltelijk geplaatst. Binnenkort wordt de houten spanten van  de spits in elkaar ge-
timmerd en zal worden voorzien van een houten dakbeschot. Wanneer de spits zo-
ver klaar is kan het dak eraf, kunnen de steigers worden geplaatst en kan de spits op
het stalen frame worden geplaatst. Daarna kan er gemetseld worden. 



Er is een nieuwe raamframe op maat gemaakt. Deze komt terug op de plek waar  nu 
de gedenksteen van de oorlogslachtoffers hangt. De gedenksteen zal in overleg  
worden verplaatst.

Objecten van grote historische waarde in Stedum

Bij onderstaande objecten zouden wij graag een bord willen plaatsen met daarop de 
historische gegevens van het object. En indien verdwenen in de nabijheid van de plek 
waar het object  heeft gestaan, zo mogelijk met met foto.                                                   
De objecten die er niet meer staan hebben een belangrijke functie gehad in het verleden 
in ons dorp en de bestaande objecten die wij graag van informatie willen voorzien zijn of 
een rijksmonument of hebben een beeldbepalende status en grote historische waarde. 
Het plaatsen van de borden bij deze objecten is al langer een wens van onze Stichting 
en de laatste tijd komt de vraag om informatie steeds vaker naar voren van verschillende
organisaties.  Er zijn namelijk een aantal wandelroutes in ontwikkeling die ook Stedum in 
de route willen opnemen,  zoals het Hannekemaaierspad en het Groninger Borgenpad.   
momenteel zijn er al enkele fiets- of wandelroutes die door Stedum lopen.                   
Ook overwegen wij om de borden te voorzien van een QR-code. Dit geeft bezoekers via 
hun smartphone dan de mogelijkheid  nog veel meer informatie over het object te krijgen.
Momenteel zijn we druk bezig om te kijken of en hoe we dit project kunnen financieren.

Dit zijn de objecten.                        Borg “Nittersum” (verdwenen) Weemeg       
Bartholomeüskerk Hoofdstraat                                  
Synagoge (verdwenen)  Bedumerweg                         
Gereformeerde kerk Bedumerweg                               
Vlasschuur D. Triezenbergstraat                                  
Koren- en pelmolen “Zilvermeeuw”  (verdwenen)        
Boerderij “Niehoff” , Losterweg                                 
Vlasfabriek Lopsterweg                                   
Stationsgebouw (verdwenen) Stationsstraat

Vlasmuseum in Stedum?                                                                                                 

Momenteel wordt ook de mogelijkheid onderzocht of er in Stedum een perma-

nente overzicht van de vlascultuur in Stedum kan worden gerealiseerd.            

Eigenaar Anjo Hofman van de vlasschuur “schuur van Pilon” hoek Molenstraat/

Triezenbergstraat, tevens “RUSTPUNT” overweegt om in deze schuur een ge-

deelte af te bakenen om er een permanente overzicht neer te ze)en van       

materiaal dat voor de bewerking van vlas en vlaszaad werd gebruikt.                

Een prach*g ini*a*ef, waar wij als S*ch*ng heel blij mee zijn, omdat vlasver-

werking in Stedum al*jd een belangrijke plaats innam en veel werkgelegenheid 

gaf vooral in de wintermaanden. Veel bloeiende vlasvelden in juni waren toen 

talrijk omgeving Stedum en staan bij velen van ons nog op het netvlies.               

Wist u trouwens, dat het bloemetje van de vlasstengel, blauw of wit, maar één 

dag bloeit en dan ook alleen nog maar ‘s morgens?           


