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foto 9 - De buurtschap Schilligeham gezien 
vanuit het zuiden. (zomer 1970)

foto 3 - De voormalige Hunze ten zuiden van 
Adorp. Rechts op de achtergrond Wierum. 
Links op de achtergrond de populieren langs 
het Van Starkenborghkanaal. (winter 1970)

foto 2 - Reitdiep bij Garnwerd. Gefotografeerd 
vanuit de molen naar het zuidoosten. Op de 
voorgrond de pas aangelegde botensteiger. 
Helemaal rechts, op de horizon, de rookpluim 
van de Hunzecentrale in de stad Groningen. 
(winter 1970)

foto 4 - De wierde Adorp gezien vanuit het 
zuidwesten. Opvallend zijn de flanken die 
grotendeels als (moes)tuin zijn ingericht.
(winter 1970)

foto 6 - De Wetsinger Maar. Gefotografeerd  
vanaf de Provinciale weg. De boerderij op de 
achtergrond staat aan het Oude Diepje (deel 
van de oude Hunzeloop). (zomer 1970)

foto 1 - Het Reitdiep bij Schilligeham. Met 
kiepkarren wordt afgegraven klei per schip 
vervoerd naar een van de vele steenfabrieken 
in de omgeving. Links op de achtergrond het 
Notarisbos. (winter 1970)

foto 8 - De buurtschap Alinghuizen nabij 
Garnwerd, gezien vanuit het zuiden.!
(zomer  1970)

foto 5 - Een verlaten wierde aan het 
Selwerderdiepje even ten oosten van de 
Provinciale weg. Op de achtergrond een rij 
opgaande populieren langs het Van 
Starkenborghkanaal. (najaar 1970)

foto 7 - Winsum gezien vanuit het westen met  
in het dorp een melkfabriek (pijp) en 2 
korenmolens. (zomer1970)



beschrijving foto’s Reitdiep
!

�2

foto 10 - De wierde Ezinge gezien vanuit het 
zuiden. (najaar 1970)

foto 11 - De wierde Ezinge gezien vanaf de 
dijk van het Reitdiep, vanuit het noorden. 
(zomer 1980)

foto 12 - Watermolen (vijzel) met kleine 
woning en molenaar. De molen staat aan de 
Oude Ae, op de grens van de Koningslaagte. 
Gezien vanuit het westen. (najaar 1970)

foto 13 - Spoordijk door de Koningslaagte met 
de“Blauwe Engel”. Gezien vanuit het 
noorden. (najaar 1970)

foto 14 - Harssensbosch bij Adorp vanuit het 
oosten. (zomer 1980)

foto 15 -  Harssensbosch bij Adorp vanuit het 
oosten. (zomer1980)

foto 17 - Een dijkgat of coupure nabij 
Schaphalsterzijl. Op de achtergrond de aan 
het Reitdiep gelegen boerderij Hunzezicht.
(zomer 1970)

foto 16 - Antje en Jan Ritzema aan het melken. 
Vanaf 1962 bewonen zij Harssensbosch. !
(zomer 1980)

foto 18 - De weg van Saaksum naar 
Roodehaan. Wegbeplanting met Ulmus 
Hollandica Belgica. Deze variëteit is zeer 
vatbaar voor de iepziekte.  (najaar 1970)


