
2.26 Arbeidershuisje, Zandeweer, gemeente Eemsmond, Groningen 

 

Ter plaatse 

2e helft 19e eeuw. Stond aan de Hoofdstraat. 

 

In het museum 

Sinds 1957. 

Materiaal: baksteen met rieten dak. Volgens een 

oude gids was hier in het museum vroeger een 

smidse (onze travalje stond hier toen ook) en kon 

men in de 'ambachtsbuurt ook een 

schilderswerkplaats en een klompenmakerij 

aantreffen (waar precies in dit buurtje werd in de 

gids van 1963 niet aangegeven). De 

schilderswerkplaats bevond zich in de Tilburgse 

huisjes. 

 

Bijzonderheden 

Ter plaatse was er in dit huisje geen ruimte voor 

kleinschalige agrarische bedrijvigheid. Aan de straatkant was een houten 

schuur voor wat kleinvee. 

Zandeweer was in de 19e eeuw een tuinbouwdorp: vroege aardappelen, 

groenten en (na 1900) fruitteelt. Vooral dit laatste was voor de arbeiders een 

belangrijke inkomstenbron. 

 

  



Het ambachtsbuurtje in het NOM, dat is ontstaan in de vijftiger jaren van de 

20e eeuw bestond uit: Tolhuis Bedum, Schuurtje 't Woold, Tuindershuisje 

Beemster, Arbeidershuisje Zandeweer met smederij en travalje en drie 

Tilburgse arbeidershuizen aaneen. Die laatste zijn in 1997/1998 verplaatst 

naar de Brabants-Limburgse buurt. 

Het ambachtsbuurtje heeft gefunctioneerd tot begin 60er jaren. 

Nu is de woning in gebruik als tentoonstellingsruimte. 

 

Literatuur 

Gids 2014 pag. 53 

 

Andere teksten webstie NOM 

Een nieuw huis in een groeiend dorp 

Deze arbeiderswoning wordt in de tweede helft van de 19e eeuw aan de 

Hoofdstraat in Zandeweer gebouwd. Het Groningse dorp ontwikkelt zich in die 

tijd tot een echt tuinbouwdorp, waar vroege aardappelen, groenten en na 1900 

ook fruit worden verbouwd. Ook de bewoners van dit huisje verdienen hun 

geld in de tuinbouw. Maar een vetpot is het niet. Om bij te verdienen houdt het 

gezin wat kleinvee in de houten schuur aan de straat. 

Hier geplaatst in 1957. 

Het huis is niet ingericht. Er worden regelmatig demonstraties in geven. 

 

Deze arbeiderswoning uit de Hoofdstraat van Zandeweer in Groningen is 

gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het Groningse dorpje 

Zandeweer ontwikkelde zich in die periode tot een echt tuinbouwdorp, waar 

voornamelijk aardappelen, groenten en na 1900 ook fruit werden geteeld. Ook 

de bewoners van dit arbeidershuisje vonden hierin hun belangrijkste bron van 

inkomsten, maar een vetpot was het niet. Als bijverdienste hield het gezin in 

hun houten schuur aan de straat nog wat kleinvee. In het museum is de 

woning in gebruik als demonstratieruimte voor onder meer de stoelenmatter. 

De woning is in 1957 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 

.-.-. 

 


