Geschiedenis Emmermeer
De wijk Emmermeer is één van de oudste woonwijken van Emmen, een wijk met een rijke historie.
Voordat de woonhuizen van de woonwijk Emmermeer gebouwd werden, lag in de eerste helft van de 18e eeuw op
deze plaats nog een meer van ongeveer 40 ha. Het meer lag ongeveer ten noorden van de plek van waar nu het
kerkgebouw Ichthus staat.
Tussen 1853 en 1858 werd dwars door Drenthe het Oranjekanaal gegraven en toen de gravers het gebied ten oosten
van Emmen bereikt hadden, bleek dat het waterpeil van het pas gegraven Oranjekanaal ten opzichte van het meer ten
Noorden van Emmen veel lager was en het meer liep langzamerhand leeg.
Er ontstond hierdoor een moerassig gebied.
Later werd dit moerasgebied opgevuld met zand en zo ontwikkelden zich op deze plek nieuwe landbouwpercelen, de
zgn. kampen. (Nijkampen).
Ook nadat het meer was drooggevallen hield het de naam Emmermeer en die naam is, ondanks de vele veranderingen
die er nadien hebben plaatsgevonden, gebleven.
De wegen in het drooggevallen gebied waren eerst nog vooral de zandwegen zoals Meerstraat, Haagjesweg, Walstraat
en de Nijkampenweg.
De Warmeerweg bestond al veel langer als doorgaande zandweg van Valthe naar Emmen, langs de Oostelijke oever
van het meer.

De Warmeerweg

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren er vooral nieuwe woningen nodig voor de arbeiders die in de vele
fabrieken kwamen werken en het was toen, dat besloten werd een geheel nieuwe woonwijk te gaan bouwen in het
gebied van de drooggevallen Emmermeer.
In januari 1948 begon de bouw van de eerste woningen en tussen 1950 en 1960 groeide Emmermeer tot een riante
woonwijk met ruim 10.000 inwoners.

De Walstraat

In deze nieuwe woonwijk werden verschillende kerken gebouwd en op de site is (door de foto aan te klikken) iets van
de geschiedenis te lezen van de beide onderstaande kerkgenootschappen.

Ichthus

Zeihuuv

Kijk voor meer informatie over de historie van Emmen en de wijk Emmermeer, www.historisch-emmen.nl

