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Wie z’n ogen tot spleetjes knijpt ziet het voor zich: eindeloze akkers 
waar het graan uitbundig wuift. Tarwe, haver, spelt, rogge, gerst 
én restproducten zoals stro brachten Oost-Groningen welvaart. De 
fabrieken raakten berooid, maar maken nu hun glorieuze comeback als 
beleefplekken met een verhaal. Het verhaal van het Groninger goud. 
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HERENBOER EN ARBEIDER
Op de uitgestrekte graanvelden van 
het Oldambt ritselen de halmen en 
rond oogsttijd hangt hier de 
vertrouwde geur van tarwe in de 
lucht. Deze streek wordt ook wel de 
Graanrepubliek genoemd, met een 
knipoog naar het boek van Frank 
Westerman over de opkomst en 
ondergang van de Groninger 
graanbaronnen. Een gebied 
gekenmerkt door grote 
tegenstellingen; de herenboeren 
verdienden eind 19de eeuw veel geld 
aan de landbouw, lieten hoeves als 
paleizen bouwen en gedroegen zich 
als hautaine edellieden. Dat stond in 
schril contrast met de bittere 
armoede die de arbeiders leden en 
de verhoudingen tussen steenrijk en 
straatarm groeiden volledig scheef. 
De arbeiders eisten een 
gelijkwaardiger bestaan en dat was 
de kiem voor het opbloeiend 
communisme in deze regio.

De Toekomst

Oldambtster boerderij

ijzer lijkt te wiegen in de wind en geeft ’s 
avonds licht. Binnen leverden vele 
rechterhanden ambachtelijk vakwerk. De 
pijp werd gerenoveerd, het dak 
gerepareerd, muren en plafonds vonden 
eerherstel. Let wel, alles met behoud van 
de karakteristieke looks en nog aanwezige 
machinerie. Reusachtige stoomketels, 
aandrijfwielen, maalstenen, een 
jakobsladder (transportband) en 
kookketel overleefden het verval en zijn 
nu absolute smaakmakers in de ruimte. 
Juist die elementen maken dat je als 
bezoeker het gevoel krijgt in een 
tijdcapsule te stappen, onderweg naar… 
ja, De Toekomst dus.  

Als het aan de Groninger horeca-
ondernemer Patrick Beijk ligt, tovert-ie 
“De Toekomst 2.0” om tot waar 
belevingspark. ‘Het wordt spannend’, 
belooft de regisseur, ‘al je zintuigen >

Hier is dat feestje
Ze stofferen het Groninger landschap als 
stille getuigen van de industriële revolutie: 
immense fabriekshallen waar je wel een 
feestje kunt bouwen, bakstenen pijpen die 
hun functie lang geleden al verloren, 
verlaten opslagloodsen. Maar er is goed 
nieuws: want dankzij een fikse financiële 
injectie, een geslaagde make-over en een 
stel enthousiaste plannenmakers krijgen die 
industriële panden een tweede leven. En 
wat het leukste is? Daar valt (straks) dus 
écht van alles te beleven. Hier is dat feestje!

Ruïne aan de A7
“De Toekomst” is zo’n icoon. De 
voormalige strokartonfabriek (één van de 
ruim 20 die Groningen rijk was) sloot in 
1968 de deuren, waarna het complex in rap 

tempo verpauperde. Vocht, leegstand en 
vandalisme deden hun verwoestende 
werk: in desolate hallen wortelde een 
woud van jonge boompjes, stalen 
machines vielen zonder dak boven het 
hoofd ten prooi aan roest, gietijzeren 
kozijnen verloren glas en scharnieren hun 
massief houten toegangsdeuren. “De 
Toekomst” werd een ruïne, in de etalage 
van de A7 tussen Groningen en Bad 
Nieuweschans.

Grandeur terug
Dat is verleden tijd. De bouwval van 
Scheemda – een rijksmonument – werd 
een blikvanger van formaat en kreeg z’n 
originele grandeur terug. Buiten siert 
“De laatste strohalm” het terrein, een 
kunstwerk van Maria Koijck. Haar aar van 

De Toekomst in vroegere tijden
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Proeven van de korrel
Wat in de oude stoomlocomotievenloods 
(1877) van Bad Nieuweschans gebeurt is 
goed voor de regio en prettig voor je 
smaakpapillen. Beleving en heropbloei 
van het Groninger “goud” mixen hier 
samen onder de vlag van coöperatie de 
Graanrepubliek, een 
samenwerkingsverband van boeren en 
graanverwerkende bedrijven dat de teelt 
en verwerking van graan een nieuwe 
impuls wil geven. Terug naar de korrel 
dus. Dat doet de Graanrepubliek in de 
voormalige locomotievenloods aan het 
spoor. Een stuk industrieel erfgoed waar 
een handvol ambachtsbedrijven onder één 
dak het verhaal van Groningen als 
graanschuur weer tot leven wekt. 

Brood, bier en pasta
Hoe? In het knusse bakkerscafé 
bijvoorbeeld, waar je biologisch 
desembrood eet (of afhaalt) en ook de 
gembercake die Kirsten Huiting bij je 
cappuccino serveert is ambachtelijk 
gemaakt door buurbakker Wiebrand. 
Daarnaast huist weer een kleinschalige 
pastamakerij waar het streekgraan ’n 
mediterrane twist krijgt. In het volgende 
deel resideren mouterij KiemKracht en 
bierbrouwerij Witte Klavervier, als ook de 
destilleerderij van Hooghoudt. Het 
centrum van de Graanrepubliek bestaat 
verder uit een maalderij waar eigen 

havermout wordt geplet en bij de entree zijn 
gasten welkom in het horecadeel, ook voor 
educatie. ‘Gezamenlijk brengen we het 
Groninger graan terug op het erepodium 
dat het had in deze streek’, vertelt brouwer 
Freek Ruis die samen met Peter Brul 
initiator is van De Graanrepubliek.

Zelf op ontdekkingsreis
De “graanrepubliek” zelf ontdekken? Pak 
de fiets of wandel in het spoor van 
fortuinlijke graanbaronnen en 
boerenarbeiders die een bitter bestaan 
leidden, dwars door een landschap waar 
die tijd nog tastbaar is. Plan een voettocht 
vanuit Bad Nieuweschans en sta stil bij een 
monument met een verhaal: De Hoofdwacht 
(anno 1631), toen een militair 
hoofdwachtlokaal in het hart van de 
vesting, nu zitten passanten er gemoedelijk 
aan de thee.
Onderweg spot je ze, de immense 
herenboerderijen die deze streek nog altijd 
domineren. Tip: Boerderij Hermans 
Dijkstra (Midwolda) is een museale 
pleisterplaats met een in originele staat 
teruggebrachte Engelse tuin. 
Slingerpaadjes, een waterpartij, imposante 
bomen. Binnen ervaar je hoe een herenboer 
rond 1900 leefde, in de glorietijd van de 
Oldambtster landbouw. Smaakt dat plaatje 
naar meer? Boek dan een nachtje 
erfgoedlogies, dineer hier eens in stijl of 
zeg “ja!” in dit weelderige decor. 

• oldambt.groningen.nl
• graanrepubliek.nl
• boerderijhermansdijkstra.nl

MEER
INFORMATIE 

Coöperatie de Graanrepubliek

STRO: BOOMING BUSINESS
De Groninger strokartonfabricage 
was booming business tot  
medio vorige eeuw. Stro is een  
restproduct van graan en een  
kleine eeuw lang was dat dé 
grondstof om karton van te maken. 
Lange tijd was het spul niks waard; 
boeren verbrandden het, of 
gebruikten het als voer en ligstro. 
Echte marktwaarde kreeg stro pas 
dankzij de groeiende vraag naar 
verpakkingsmateriaal bij Duitse en 
Engelse fabrieken. Steeds meer 
boeren in deze provincie besloten 
toen letterlijk een graantje mee te 
pikken en gingen het gewas 
verbouwen. 
Zo groeide strokarton uit tot een 
typisch Groninger tak van nijverheid. 
“De Toekomst” was een grote 
werkgever en telde op het 
hoogtepunt zo’n 150 arbeiders uit 
de regio die jaarlijks een slordige 
24.000 ton stro tot karton 
verwerkten. Deze tak van sport 
verdween door de opkomst van 
goedkoper grijs karton (van oud 
papier) en plastic.

GRAAN REMISE

staan op scherp.’ Op de oude 
fundamenten van De Toekomst I (de 
eerste, verdwenen fabriek uit 1900) 
verrijst een hotel en de gepimpte 
fabriekshal is natuurlijk het decor bij 
uitstek voor events en festivals: 
foodtrucks, concerten, markten, verzin 
het maar. En de sfeer? Die is er al van 
nature. Het ruige, industriële karakter. 
‘De historie is voelbaar in De Toekomst.’ 

Erfgoed als eyecatcher
Het Oldambt grossiert in goed 
geconserveerd erfgoed van eeuwen. 
Steek op je reis door de tijd in deze streek 
eens aan op station Scheemda en kijk je 
ogen uit; het voormalige stationsgebouw 
en rijksmonument (uit 1868) aan de 
spoorlijn Groningen-Bad Nieuweschans 
en Duitsland is een architectonisch 
hoogstandje. Ook de vele borgen die de 
provincie rijk is zijn het omrijden waard. 
Deze iconen van adel - al beauty’s van 
buiten - zijn soms ook binnen 

toegankelijk. Dus pak je kans en flaneer 
rond de Ennemaborg in Midwolda, een 
pronkjuweel met barokke parktuin, bos 
en waterpartij op een landgoed waar je 
kilometers lang vrijelijk mag struinen. 
Dan kun je zomaar oog in oog staan met 
een paar konikpaarden, vaste bewoners 
van deze oase. In het koetshuis naast de 
borg is het heerlijk uitblazen met koffie of 
een glas wijn en wat lekkers erbij.
Een stuk minder statig, maar wél van 
evenveel historisch besef getuigen de 
“sarrieshutten”, die redelijk uniek zijn in 
ons land. Eyecatchers met weer die 
knipoog naar dat rijke graanverleden: 
want deze huisjes stonden naast de vele 
korenmolens, ze werden sinds de 17de 
eeuw bewoond door cherchers, ofwel 
belastinginners. Ambtenaren in 
overheidsdienst die ervoor moesten 
zorgen dat boeren hun graanbelasting niet 
konden ontduiken. Nog een handvol van 
die schattige huisjes bleef intact, in 
Oostwold bijvoorbeeld.

Voormalige sarrieshut Oostwold

Bakker Wiebrand
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Wogende Kornfelder bis zum Horizont: Das ist das 

„Gold“, das Ostgroningen die Industrialisierung und 

großen Wohlstand brachte. So entwickelte sich die 

Herstellung von Strohkarton – ein Restprodukt der 

Getreideernte – zu einem typisch Groninger 

Industriezweig. Immer mehr Bauern in der Provinz 

profitierten davon mit, doch der Einzug günstigerer 

Materialien bereitete dieser Glanzzeit ein Ende. 

Die geschlossenen und verfallenen Fabriken feiern 

allerdings heute nach gelungenen Renovierungen 

ihr Comeback als spannende Erlebnisorte, an 

denen man das einstige „Korngefühl“ erleben 

kann. In der Region Oldambt findet man besonders 

viele Beispiele für dieses industrielle Kulturerbe. 

Industriedenkmäler wie die ehemalige 

Strohkartonfabrik De Toekomst (Scheemda) und 

der alte Dampflokschuppen (Bad Nieuweschans) 

sind Blickfänge auf einer Entdeckungstour durch 

die Gegend. Sie erinnern an die ruhmreiche 

Vergangenheit der „Kornrepublik“ Groningen.

There was a time when corn waved on infinite fields; the ‘gold’ 

that brought wealth to east Groningen and pushed it up during 

the industrial revolution. The production of strawboard – a residual 

product of corn – developed into a typical Groningen icon of 

industry. An increasing number of farmers in the province literally 

got their share, but the great era came to a halt after the 

introduction of cheaper materials. 

However, destitute and decayed factories made a comeback 

following magnificent renovations and conversion into exciting 

venues where visitors experience that ‘corn feeling’. The Oldambt 

region is dotted with examples of expertly patched up cultural 

heritage. Industrial monuments such as the former De Toekomst 

strawboard factory (Scheemda) and the old steam engine carriage 

house (Bad Nieuweschans) are transformed into eye-catchers 

during an exploratory expedition of the region, all with a nod 

to the glorious past of the Groningen ‘corn republic'.

„KORNREPUBLIK“  
GRONINGEN

GRONINGEN 
‘CORN REPUBLIC'

De Toekomst

Ennemaborg


