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WANDELING PUNT VAN REIDE / BREEBAARTPOLDER 8 KM

Gemalen
Begin 20e eeuw bleek de gezamenlijke capaciteit van beide 
sluizen alweer onvoldoende. Het waterschap Oldambt besloot 
daarom een gemaal te laten bouwen, dat onafhankelijk van de 
getijden dag en nacht water naar zee kon pompen. Gemaal 
Cremer werd in 1931 in gebruik genomen en had een pomp-
capaciteit van 1100 m3 water per minuut. Eind vorige eeuw bleek 
dit mede door de bodemdaling bij lange na niet meer voldoende. 
Een nieuw gemaal, Rozema, met een capaciteit van 2700 m3 
water per minuut nam in 2000 het werk van ‘Cremer’ over. 
‘Cremer’ werd in 2002 een museumgemaal, maar is bij 
calamiteiten nog wel als gemaal inzetbaar. Het museumgemaal 
is elke zondagmiddag open en bezoekers kunnen dan ook de 
beide dieselmotoren (Brons en Werkspoor) aan het werk zien… 
en horen! www.museumgemaalcremer.nl 

In 1932 startte machinebankwerker Derk Bosker zijn eigen 
bedrijf in Termunterzijl. Door de nauwe band met het 
(Eems-)water begon het bedrijf met de bouw van motoren en 
andere produkten voor de garnalenvisserij. Inmiddels is Bosker 
wereldwijd bekend om zijn krooshekreinigers. Krooshekken 
beschermen de pompen in gemalen tegen allerlei zwerfvuil 
zoals boomstammen en matrassen. Van oudsher werden de 
krooshekken handmatig gereinigd, met rieken, harken e.d. 
Tot Bosker een automatische krooshekreiniger ging produceren. 
Het eerste exemplaar werd in 1964 bij gemaal Cremer geplaatst. 

Begin vorige eeuw begon de visserij in Termunterzijl op te komen. 
De eerste tijd werd alleen op het wad gevist, met paalnetten, die 
bij laag water werden leeggehaald met roeiboten en sliksleeën. 
Na verloop van tijd ging men met schepen met sleepnetten op 
de Eems en Noordzee vissen. Veruit het belangrijkst is de 

-eitpmusnoc mo laroov jibraad gnig teH .tseeweg jiressiv nelanrag
garnalen, maar er was ook een markt voor kleine garnalen - puf - 

 koo thcarb jiressiv nelanrag eD .reoveev tot tkrewrev nedrew eid
werk aan de wal, zoals garnalendrogerijen en huispellerij. 
Na de Tweede Wereldoorlog beleefde de visserij een grote bloei- 
periode. De vissersvloot telde in zijn hoogtijdagen - rond 1970 - 
tegen de dertig schepen. Termunterzijl kreeg in die tijd ook een 
eigen visafslag. In de jaren tachtig vond een gestage afbouw van 
de vloot plaats. Veel vissers(zonen) kozen voor werk aan de wal, in 
de opkomende industrie in Delfzijl. Ook verdween de visafslag. In 
de jaren negentig waren er nog maar vijf vissersschepen en in 2001 
verdween de laatste garnalenkotter uit de haven. 

Een rondwandeling van ongeveer 8 km voert naar de Punt van Reide 
aan de Dollard. Onderweg passeert u het nieuwe gemaal Fiemel, 
mooi weggewerkt in de omgeving. Hier liggen ook restanten van 
een Duits bunkercomplex, onderdeel van de Atlantikwall. 

De Dollard is een van de weinige brakwater-getijden-gebieden 
van Europa. De kwelders bij de Punt van Reide zijn ’s zomers 
een belangrijk broedgebied en het hele jaar door een rust- en 
foerageergebied voor vogels als tureluur en visdief. 
Ook overwinteren er tienduizenden ganzen. De Punt van Reide 
is beschermd natuurgebied en alleen toegankelijk met gidsen 
van het Groninger Landschap. Vanaf de zeedijk kun je, het beste 
met een verrekijker, wel de kwelders en de vogels bekijken. 

In de Dollard leeft ook een grote populatie zeehonden, die bij 
laagwater op de zandplaten rusten. Achter houten schermen op 
de dijk kun je ongezien de zeehonden bekijken. 

Op deze route ligt ook Polder Breebaart, waar kunstmatig een 
eb- en vloedwerking is gecreëerd. Door een gat in de zeedijk 
stroomt via een duiker zeewater de polder in en uit. Hierdoor is een 
‘gedempt’ getijdengebied ontstaan, met brakwater flora en fauna. 
Voor vissen die voor hun voortplanting van zoet naar zout water 
moeten trekken of andersom, zoals paling en driedoornige 
stekelbaars, is een vispassage aangelegd.  

Opvallende verschijningen bij de vogels zijn kluten, die hier hun 
lievelingskostje de zeeduizendpoot vinden, en lepelaars die op de 
stekelbaarzen afkomen. Een vogelkijkhut biedt een panorama-
uitzicht over de polder. 

© www.natuurpresentaties.nl

Informatie over dit gebied in Bezoekerscentrum 
Buitenplaats Reidehoeve, van waaruit ook excursies 
worden georganiseerd. www.groningerlandschap.nl. 
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Noordzeekotter van Kees van Dijk

De visserij – garnalen 
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Ontdek het verleden en heden in het waddengebied

Een landmerk is een oriëntatiepunt in het landschap. In het 
Waddengebied vinden we langs de zeedijk een hele reeks van 
deze opvallende ’landmerken’. Bij Landmerken gaat het om acht 
spannende plekken langs de Waddenkust: Hornhuizen, Wierhuizen, 
Breede, Uitwierde, Termunten, Finsterwolde, Nieuw Beerta en 
Oldenzijl/Oosternieland. Hier vormen kerktorens, kerken en 

 nav tnup leddim teh njiz eZ .selbmesne ekjilekkertnaa nevohkrek
de nederzettingen langs de kust en vertellen het verhaal van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het Waddenlandschap. Ze zijn 
indrukwekkend door hun eenvoud in structuur en schoonheid. 
Landmerken levert een bijdrage aan de instandhouding en 
versterking van het historische en hedendaags cultuurlandschap 
van de Wadden.

LANDMERKEN

Landmerken
Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
T (050) 312 35 69 E info@landmerken.nl
www.landmerken.nl
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Teksten: Yvonne Quispel, Stichting Exploitatie Kerk Termunten 
www.kerktermunten.nl

Sponsors: Deze herdruk is mogelijk gemaakt door financiële 
bijdragen van Camping Zeestrand, Gemeente Delfzijl, Klankbord-
groep Termunten/ Termunterzijl, Machinefabriek Bosker, 
Provincie Groningen. 


