
Fotoalbum van dokter Lodewijks DEEL 3 

De rode nummers verwijzen 

naar de foto’s in deel 3. 

Rechts een kaartdeel tussen 

de Schooldijk en de Zijtak. 

Onder het gebied ten zuiden 

van de Landschapsweg in 

Veenoord en ten westen van 

de Ermermarkeweg. 

Rechts de 

kaartdelen 

met de 

Zwarte-

weg en 

het gebied 

ten noor-

den ervan. 

De overige 

kaartdelen 

staan op 

de laatste 

pagina 

van dit 

deel. 

Zie de voorwaarden 

voor deze publicatie 

op pagina 1 van deel 1. 



Veenoord 1923.  

De Verlengde Hoogeveensche Vaart gezien in de richting van de molen vanaf de Veenbrug. 
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Veenoord 1923.  

Een nieuwbouwbuurtje ten oosten van de Nieuweweg voor de spoorwegovergang. 

De woningen zijn eind vorige eeuw gesloopt voor de aanleg van het sportpark en de sporthal. 
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Veenoord 1923.  

Een nieuwbouwbuurtje ten oosten van de Nieuweweg voor de spoorwegovergang. 

De woningen zijn eind vorige eeuw gesloopt voor de aanleg van het sportpark en de sporthal. 
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Veenoord 1923. De Veenbrug met het begin van de Schooldijk met rechts het café Hof (Later Kruimink) 
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Veenoord– Nieuw Amsterdam 1923.  

De Schooldijk even ten noorden van de Eikenlaan. 

Het pand links is Schooldijk 20. 
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Veenoord—Nieuw Amsterdam 1923. 

De Schooldijk tussen de Eikenlaan en de Zwarteweg. 

Het pand rechts staat op de plek van het huidige nummer 123. 
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Veenoord—Nieuw Amsterdam 1923. 

De Schooldijk even voor de Zwarteweg. Rechts de laatste woning aan de westkant, Schooldijk 150. 

Rechts in de verte zijn woningen aan de huidige Ermermarkeweg te zien. 
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Veenoord 1923. Aan het eind van de Nieuweweg. 

Ter plaatse van de woning links staat nu het pand Nieuweweg 110. 
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Veenoord 1923. Aan het eind van de Nieuweweg. 

Ter plaatse van de woning rechts staat nu het pand Nieuweweg 104. 

Het zandpad naar onderen is het huidige pad tussen de panden Nieuweweg 171 en 175. 
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Veenoord 1923. De Middenweg westzijde gezien in noordoostelijke richting. 

De woning links staat ter plaatse van het huidige pand Middenweg 101.  

Op de achtergrond woningen aan de huidige Ermermarkeweg. 
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Veenoord 1923. De Ermermarkeweg. 

De boerderij rechts staat ter plaatse van het huidige pand Ermermarkeweg 8. 
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Nieuw Amsterdam 1923. De Zwarteweg gezien vanaf de Schooldijk in oostelijke richting. 

De bomenrij achter de woning rechts is het begin van de Vaartweg. 
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Nieuw Amsterdam 1923. De Zwarteweg gezien vanaf de Zijtak in westelijke richting. 

De woningen links waren genummerd in het Amsterdamse Veld en begonnen met de letters AV. 

Het pand links was in de oorlogsjaren de kruidenierswinkel van Jan Post en Siebigje de Vries. 

Daarnaast Fokke Hoogenberg en daar weer ten westen van Piet Hobers met AGF. 

Twee jaar later is de hele Zwarteweg door de Heidemij verbeterd.  
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Nieuw Amsterdam 1923. Akkermansdijkje of Wijkstraat. 

Op de achtergrond de bomen langs de Vaart.  

De woning rechts stond ongeveer ter plaatse van het huidige pand Wijkstraat 67. 
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Nieuw Amsterdam 1923. Brinkersdijkje of Sportlaan. 

Rechts de synagoge. De woning links stond waar nu het Schakelpad bij de Sportlaan begint. 
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Nieuw Amsterdam 1923, de Kalkovenwijk. 

De wijk begon bij de Zijtak, maakte een bocht na de kalkoven en liep verder in 

de richting van de Zwarteweg. Oorspronkelijk is de wijk in 1860 gegraven vanaf 

de huidige Karel Palmstraat tot aan de Zwarteweg. Het noordelijke deel tot aan 

de huidige Ringlaan is echter al in een vroeg stadium weer gedempt, evenals 

ongeveer 100 meter aan de zuidkant vanaf de Zwarteweg. 

Links staat een werknemer boven op een bult schelpen. 

Ter plaatse van de woning rechts staat nu het pand Sportlaan 136. 
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Nieuw Amsterdam 1923. De kalkovens aan de wijk tussen de Zijtak en de Sportlaan. 

 

In de oorlogsjaren 1940-1945 had Braam hier een klompenmakerij. 
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Woningbouwvereniging “Volksbelang” heeft in februari1919 de bouw van deze woningen tussen de Leemweg 

(links) en de Zijtak aanbesteed, inclusief de aanleg van de wegen.  Architect  E H Bos Nieuw Amsterdam. 

Naar rechts loopt de Eggeweg. De bovenste woningen staan aan de Greind, de rechter woningen aan de Wisselweg. 

Nieuw Amsterdam 1923. 73 



Nieuw Amsterdam 1923. De Zijtak met de Vaart ZZ. 

Op de hoek het café Kooiker. Uitbater in 1923 was Groothuis. 

Kooiker woonde in het pand ernaast, aan de Vaart ZZ. 
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De Zijtak WZ in 1923 met de eerste panden vanaf de Vaart ZZ. 

Rechts het pand van bloemenkweker en handelaar G Hof, huisnr 1, oud huisnr NA173. Links ernaast in de noordelijke helft 

manufacturier  G Boels annex kruidenierswaren op nr 2, oud nr NA172. In de zuidelijke helft, nr 3, oud nr NA171 de kapsa-

lon van Bruinsma. Op nr 4, oud nr NA170 met de witte gevels, A van der Laan met galanterie. Op nr 5, oud nr NA168, de 

bakkerij van R Beukema 
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De Zijtak in 1923 even ten noorden van de brug over de Kalkovenwijk. 

Links het pand Zijtak OZ 32, oud nr NA72, in 1958 bewoond door C Koopman, fouragehandelaar. Rechts ernaast woonde in 1958 

J Jagt. Ten zuiden van hem de smederij van Koning, in 1923 nog een eenvoudige woning met schuur, maar daarna verbouwd. In 

1958 woonde hier grofsmid E Meijering. Naast Koning woonde postbode EH Hamberg in 1932. 

Aan de Zijtak WZ 40, waar de kinderen staan, woonde in 1958 op nr 41 meester E Planting. Dan kwam de gedempte Kalkoven-

wijk, waar Harm Slot in 1932 in de woning bij de kalkoven woonde oud nr NA151. Op NA154, aan de Zijtak WZ had in 1932 R van 

der Scheer een kruidenierswinkel. Mogelijk is dit het pand waar later Planting woonde. Op de foto dus het eerste pand rechts. 
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Nieuw Amsterdam 1923. De brug over de Kalkovenwijk, Zijtak WZ. 

Links de woningen Zijtak WZ 40,39 en 38. Op nr 39 woonde in 1958 J Tabak, broodbakker en op nr 38 D Bijman, brieven-

besteller. Nr 40 was in 1932 vermoedelijk het winkeltje van R van der Scheer, maar zeker is het niet. 
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De Zijtak WZ nrs 53 t/m 67 in 1923. Tussen de eerste 2 blokken loopt de Eggeweg.  

De woningen zullen gebouwd zijn na 1914, toen de Woningbouwvereniging “Volksbelang”is opgericht, en voor 1920, toen 

de woningen aan de Wisselweg in aanbouw waren. (zichtbaar tussen het 1e en 2e blok) 
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Zijtak WZ 97, oud nr 90. in 1923. 

De constructiewerkplaats van W Vossebeld. 
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Zijtak WZ in 1923 tot aan het voetvonder nabij de Zwarteweg. 

Links het huisnummer 100 waar in 1958 A Jansen woonde. Er naast de woning van W Vossebeld, wit, met de werkplaats, 

dan het witte huisje waar in 1932 schoenmaker Pater woonde en rechts ernaast de woning van scheepsjager Kampman. 
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De Zijtak WZ in 1923 gezien vanaf de Zwarteweg. De weg was zeer slecht en is twee jaar later, samen met de Zwarteweg 

helemaal vernieuwd. Aan de oostzijde rechts een dubbele woning waar in 1958 J Groote en J Muskee woonden. Links er-

van, bij het begin van de bomen, de woning waar J Albers woonde. Tussen beide woningen in is na 1923 de woning ge-

bouwd waar in 1958 AJ de Groot, bedrijfsleider van de Purit woonde. (vader van meester de Groot van OLS I) 

81 



De Zijtak OZ in 1923 bij het Dommerskanaal. 

De boerderij rechts was het laatste pand aan de Zijtak, met voorin een café, eigenaar J Berends. 
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De Zijtak WZ in 1923, waar het Dommerskanaal en het Stieltjeskanaal beginnen. 

Aan de overkant rechts, villa La Paix, in 1932 bewoond door notaris Heerma van Vos.  Het gebouw links is na 1932 verbouwd tot 

café, eigenaar R Braam. Later Dimmendaal en in 1958 woonde hier J Wassink, caféhouder. 
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Dommerskanaal NZ in 1923, met linksonder het begin van de Schoonebekerstraat. 

Op de hoek het pand huisnr 21, oud nr AV147, van J Spiegelaar, levensmiddelen. In 1958 was P de Olde hier gevestigd 

met een schoenmakerij. 
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Dommerskanaal ZZ in 1923, bij de afslag van de Schoonebekerstraat. 

Rechts, op de hoek, huisnr 22, oud nr AV149, de bakkerij met winkel van W Rooseboom.  In 1958 was G Jipping hier de 

broodbakker. In het pand ernaast had  HH Zomers een drogisterij in 1932. 
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Nieuw Amsterdam 1923. 

De Oude Schoonebekerstraat met links de boerderij ter plaatse van het huidige adres nr 33. Aan het eind, bij de Schuine 

grup, ligt de gemeentegrens, waar de weg met een bocht overgaat in de Nieuw Amsterdamse straat. 



Dommerskanaal ZZ 65 in 1923, met de brug over de Meinertszwijk. 
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Dommerskanaal in 1923 met rechts de boerderijen huisnummers 107 en 110. 

Links de brug naar de huidige Beekweg. De tramlijn van de DTM liep in oostelijke richting door tot aan de Maatschappij 

Griendtsveen. 
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De brug over het Dommerskanaal naar de huidige Beekweg, in 1923. 

De brugwachterswoning was in die tijd een stille knip. Boven de ingang hing een bord met de tekst: (Zie invoeging) 

Bewoner was in die tijd Hein Wanders. Bij het 125 jarig bestaan van Nieuw Amsterdam en Veenoord is de stille knip hier 

als plaggenhut / keet nagebouwd. 
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Het Dommerskanaal in 1923 bij de Pannekoekendijk in Erica. 

Het kanaal maakte hier een slag omdat de Beekweg van Schoonebeek en de Pannekoekendijk geen doorlopende weg was. De 

Beekweg kwam haaks bij het Dommerskanaal aan en ging, via een brug, aan de noordzijde van het kanaal een honderd meter 

oostwaarts en sloot dan weer haaks aan op de Pannekoekendijk. Dit oostelijke deel van het Dommerskanaal is gegraven in het 

verlengde van het pad aan de noordzijde van het westelijk deel van het Dommerskanaal, zodat hier een slag in het kanaal ont-

stond. Na de wereldoorlog 1940-1945 is de brug in het verlengde van de Pannekoekendijk gelegd en de Beekweg omgelegd, zo-

dat de totale weg een vloeiend verloop kreeg. 

90 



De rode num-

mers verwijzen 

naar de foto’s in 

deel 3. 

Onder 2 kaart-

delen van het 

Dommers-

kanaal. 

Rechts de Zijtak 
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koekendijk—

Beekweg Erica. 


