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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

schutblad voor

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

2

Uithuizermeeden, Herv. kerk (1983)
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Stedum, Herv. kerk, interieur (1983)
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Kiel-Windeweer, Veenkoloniaal landschap
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Voorwoord
Het omvangrijke cultuurhistorische erfgoed van de provincie Groningen wordt in
dit deel van de serie Monumenten in Nederland in kaart gebracht. Wetenschappelijk
opgezet, maar voor het brede publiek op een toegankelijke wijze en rijk geïllustreerd
gebracht.
Monumenten in Nederland biedt de lezer een boeiend en gevarieerd beeld van de
cultuurhistorisch meest waardevolle structuren en objecten. De serie is niet bedoeld
als reisgids en de delen bevatten dan ook geen routebeschrijvingen of wandelkaarten.
De reeks vormt een beknopt naslagwerk, een bron van informatie voor zowel de
wetenschappelijk geïnteresseerde lezer als voor hen die over het culturele erfgoed
kort en bondig willen worden geïnformeerd.
Omdat niet alleen de ‘klassieke’ bouwkunst ruimschoots aandacht krijgt, maar
ook de architectuur uit de periode 1850-1940, komt de grote verscheidenheid aan
bouwwerken in Groningen goed tot uitdrukking. Naast het meesterwerk ook de
anonieme utiliteitsbouw. Van heel oud tot redelijk recent en van mooi tot
merkwaardig. Alle categorieën passeren de revue. Met als resultaat een veelkleurig
beeld van de aanwezige cultuurhistorische waarden in de Groningse steden en dorpen.
Voorafgaand aan het overzicht van de bestaande bebouwde omgeving wordt
ingegaan op het karakter van de provincie en de kenmerken van de zes regio's, die
tezamen de provincie Groningen vormen. De historisch-geografische ontwikkelingen
en de bebouwingskenmerken staan daarbij voorop.
De vele foto's, waarvan de meeste speciaal voor deze uitgave zijn gemaakt, tonen
heel duidelijk het eigen karakter van de provincie.
Monumenten in Nederland, Groningen is samengesteld door vier ervaren
architectuur- en bouwhistorische onderzoekers: dr. ing. R. Stenvert, dr. ing. Chr. J.
Kolman, drs. B. Olde Meierink en mw. drs. S.T. Broekhoven. Voor het samenstellen
van de historische inleiding kon een beroep gedaan worden op de historicus drs. R.H.
Alma. Het voor deze reeks gevormde redactieteam bestaat naast de vier auteurs uit
drs. A.G. Schulte, drs. F.C.A. van der Helm, jhr. R.J.A. van Suchtelen van de Haare,
ing. B.H.J.N. Kooij en mw. J.P.M. van den Heuvel namens de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Verder hebben drs. A. Reinstra, drs. F.P. Don en de andere
medewerkers van de afdeling Collecties van de RDMZ ieder vanuit zijn of haar
specialisme bijgedragen aan de totstandkoming van deze publicatie. Drs. B. Stamkot
van het bureau MAP stelde de overzichtskaarten en de stadsplattegronden samen,
jhr. ir. R.G. Bosch van Drakestein verzorgde de kasteelplattegronden, ing. B.H.J.N.
Kooij en H.F.G. Hundertmark de kerkplattegronden en H. IJsseling van Flying Focus
de luchtfoto's. De fotografen van de RDMZ, met name IJ.Th. Heins en J.P. de Koning
zijn verantwoordelijk voor de fotografie.
Het naslagwerk Monumenten in Nederland wil bijdragen aan de kennisoverdracht,
maar beoogt door zijn vormgeving ook de belangstelling op te wekken voor ons
cultureel erfgoed.
De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg Fons Asselbergs
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Ten geleide
Monumenten in Nederland is een naslagwerk over de waardevolle objecten en
structuren in de verschillende provincies, en in dit geval de provincie Groningen.
Het is géén reisgids en bevat dan ook geen routebeschrijvingen of wandelingen. Daar
waar voor enkele steden een plattegrond wordt gegeven, is die vooral bedoeld om
de onderlinge situering van objecten visueel duidelijk te maken. Het boek geeft een
breed overzicht van bestaande, cultuurhistorisch interessante objecten en structuren,
waarbij op beknopte wijze de relevante feitelijke informatie wordt vermeld.
Het boek geeft informatie op verschillende niveaus. De inleidende hoofdstukken
plaatsen de gegevens in een groter verband en schenken aandacht aan het
karakteristieke van de provincie Groningen. In deze hoofdstukken worden relaties
gelegd met belangrijke ontwikkelingen in het verleden. De eerste inleiding bevat een
algemene historische schets van de provincie. De twee volgende hoofdstukken
besteden respectievelijk aandacht aan de stijlen en vormen van de gebouwen en aan
de toegepaste materialen en constructies. De vierde en laatste inleiding behandelt de
eigenheid van de zes regio's die samen de provincie Groningen vormen. Daarbij
wordt vooral gekeken naar historisch-geografische ontwikkelingen en de
bebouwingskarakteristiek.
De hiernaast opgenomen overzichtskaart toont de regio-indeling van de provincie.
De kaart geeft verder een overzicht van de belangrijkste gemeenten, steden en dorpen,
zoals die aan bod komen in het op de inleidingen volgende onderdeel Steden, Dorpen,
Monumenten. Dit meest omvangrijke deel van het boek bevat een alfabetisch
geordende beschrijving van alle steden en vrijwel alle dorpen in Groningen. Voor
de indeling zijn niet de gemeentegrenzen bepalend, maar de afzonderlijke
bebouwingsconcentraties - de kernen - zoals ze historisch zijn gegroeid.
In de praktijk is onderscheid gemaakt in hoofdkernen, kernen, geïncorporeerde
kernen, omgevingskernen en omgevingsobjecten. Hoofdkernen zijn kernen die tevens
hun naam aan een gemeente geven. Bij een gewone kern wordt in de aanhef steeds
verwezen naar de gemeente waartoe deze behoort, bijvoorbeeld: Onstwedde (gemeente
Stadskanaal). De zogeheten geïncorporeerde kernen zijn in de loop van hun
geschiedenis deel gaan uitmaken van een grotere kern. Zo zijn bijvoorbeeld de dorpen
Solwerd en Opwierde na de Tweede Wereldoorlog opgenomen in de
uitbreidingswijken van Appingedam. Deze geïncorporeerde kernen worden behandeld
als onderdeel van het grotere geheel, zij het dat bij de vermelding van adressen ook
de naam van de oorspronkelijke kern wordt genoemd. Voor kernen die in de loop
van de tijd aan elkaar zijn gegroeid is deze methode eveneens gehanteerd. Deze
kernen zijn in de regel onder hun huidige plaatsnaam te vinden; dit geldt voor
Hoogezand-Sappemeer, maar ook voor Termunten en Termunterzijl.
Omgevingskernen zijn nederzettingen die wel genoemd moeten worden maar waarvan
de informatie over de bebouwing slechts één of enkele objecten betreft. Ze worden
dan onder een nabijgelegen, vaak grotere kern vermeld: zo staat Jukwerd bij
Appingedam, Sint-Annen bij Thesinge en Scharmer bij Harkstede. De beschrijvingen
van omgevingskernen zijn niet alfabetisch terug te vinden, maar kunnen via het
topografisch register achter in het boek worden gevonden. Omgevingsobjecten zijn
de op het platteland gesitueerde gebouwen als kapellen, kloosters, kastelen, molens
en boerderijen. Deze worden beschreven bij de meest nabije kern binnen de gemeente,
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bijvoorbeeld de steenfabriek ‘Fivelmonde’ bij Delfzijl of de ‘Olinger Koloniepolder’
bij Appingedam.
Elke kern heeft een eigen inleiding waarin de historische ontwikkeling en de
topografische of stedenbouwkundige veranderingen kort worden behandeld. Van de
belangrijkste steden is een plattegrond opgenomen, waarop de interessantste objecten
zijn aangegeven. Typen objecten die veel voorkomen, zoals woonhuizen, winkels
of pakhuizen, zijn niet in de plattegronden opgenomen, tenzij ze als een opvallend
groot voorbeeld of als complex de aandacht trekken. De nummers op de plattegrond
verwijzen naar het bijschrift, dat weer een verwijzing bevat naar de pagina van de
objectbeschrijving. De nummers uit de plattegrond staan ook vermeld bij de
beschrijving zelf.
Per kern is gezocht naar de meest geëigende indeling en volgorde om de objecten
te beschrijven. De gekozen
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rangorde in de beschrijvingen wordt bepaald door het historische centrum van een
kern en begint met het oudste en/of voor de ontwikkeling van de kern belangrijkste
gebouw. Doorgaans gaat het daarbij om de kerk, maar soms is het een kasteel.
Afzonderlijke objecten en structuren worden als het ware in ‘schillen’ vanuit de
dorpskern besproken, waarbij drie hoofdregels zijn aangehouden: van publiek naar
particulier, van oud naar jong en van binnen naar buiten. Vergelijkbare objecten en
gebouwtypen zijn zoveel mogelijk na elkaar geplaatst of bij elkaar verzameld.
Het boek bevat in principe alle waardevolle objecten en structuren in de provincie.
De enorme verbreding van het spectrum, met name door het opnemen van de jongere
bouwkunst, maakt het evenwel onvermijdelijk om keuzes te maken. De uiteindelijke
selectie is dan ook die van de auteurs en het is mogelijk dat anderen die keuzes niet
tot in detail delen. Bij de selectie staan de informatiewaarde en het belang als
karakteristiek element voorop.
Objecten kunnen zijn opgenomen omdat ze kenmerkend zijn voor een breder
voorkomend verschijnsel of juist omdat ze een uniek of zeldzaam voorbeeld van iets
zijn. Beslissende criteria bij de selectie zijn: gaafheid, historische betekenis,
architectonische kwaliteit of bouwhistorisch belang. In het algemeen worden objecten
opgenomen die van voor de Tweede Wereldoorlog dateren. Een enkele keer worden
gebouwen van na 1940 belicht, bijvoorbeeld als de wederopbouw een duidelijke
stempel op een bepaalde kern heeft gedrukt. Met het opnemen van de modernste
architectuur is grote terughoudendheid betracht.
Het boek geeft een overzicht van de bestaande gebouwde omgeving. Er wordt dus
geen aandacht geschonken aan objecten die in het (recente) verleden zijn verdwenen.
Cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren die met sloop of totale wijziging
bedreigd worden - in de dagelijkse praktijk is dat helaas nog al eens het geval - zijn
opgenomen als ze op het moment van het afsluiten van het manuscript nog aanwezig
waren. Aan archeologische monumenten wordt geen expliciete aandacht besteed,
tenzij dat voor het begrip van de ontwikkeling van een kern noodzakelijk is.
De teksten in dit boek zijn grotendeels gebaseerd op de officieel gepubliceerde
literatuur, waaronder het deel over Oost-Groningen van de Nederlandse Monumenten
van geschiedenis en Kunst, en verder op de bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg voorhanden zijnde gegevens, zoals de per gemeente in het kader
van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) opgestelde rapporten. Ook van
het uit het MIP voortgekomen Monumenten Selectie Project (MSP) konden wij
gebruik maken. Voor de beschrijvingen van diverse kerkinterieurs is gebruik gemaakt
van informatie berustend bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland.
Ondanks alle zorg die eraan besteed wordt, kan het boek inhoudelijke
onvolkomenheden bevatten. De auteurs onderkennen de beperking dat voor sommige
objecten niet altijd alle inzichten beschikbaar zijn via de door hen gebruikte kanalen.
Aanvullend bronnenonderzoek of het uitputtend nalopen van de ‘grijze literatuur’
lag evenwel niet in de opdracht en het publicatieschema besloten.
Wel zijn op grond van eigen waarnemingen ter plekke waar nodig verbeteringen
of aanvullingen op de bestaande literatuur aangebracht.
Om het omvangrijke cultuurhistorische erfgoed van de provincie Groningen binnen
de voor het boek gestelde ruimte te kunnen behandelen was het nodig de objecten
beknopt te behandelen. De nadruk ligt op feitelijke gegevens over de
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bouwgeschiedenis en de huidige situatie van het object, zoals: adres, functie, ontwerpen bouwdata, namen van opdrachtgevers en architecten, ontwerpers en uitvoerende
kunstenaars. Verder wordt zoveel mogelijk de bouwstijl vermeld, of bij minder
typerende voorbeelden de bepalende architectuurelementen. De beschrijving van het
uiterlijk van objecten blijft beperkt tot de belangrijkste kenmerken. Waar nodig voor
een beter begrip komen ook de toegepaste materialen en constructies ter sprake. Bij
de belangrijkste objecten en structuren wordt de historische ontwikkeling kernachtig
behandeld. Informatie over interieur en inventaris van de gebouwen wordt in beperkte
mate verstrekt; gegevens daarover zijn slechts opgenomen wanneer ze van
uitzonderlijk belang
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zijn. Musea zijn alleen opgenomen indien het gebouw vermelding verdient; de
museale collecties krijgen in dit boek geen aandacht. Restauraties en verbouwingen
aan de objecten zijn in principe alleen vermeld als die tot belangrijke wijzigingen
hebben geleid. De huidige functie van gebouwen wijkt vaak af van de oorspronkelijke
bestemming. De nieuwe situatie wordt enkel vermeld als er sprake is van een
opvallend ander gebruik van het object, maar aangezien gebouwen tegenwoordig
vrij snel van functie veranderen is ook hierin terughoudendheid betracht.
Een belangrijk onderdeel van het boek wordt gevormd door de foto's, die een
representatieve selectie van de objecten en structuren in de provincie geven.
Belangrijke criteria voor de keuze van de af te beelden objecten en structuren zijn
hun ouderdom, hun verspreiding over de provincie en de verdeling over de
verschillende soorten objecten. De foto's weerspiegelen steeds zo veel mogelijk het
karakter van de desbetreffende kern. Gezien de hoeveelheid besproken objecten en
kernen is het onmogelijk om van elk afzonderlijk object een afbeelding op te nemen.
De meeste foto's zijn speciaal voor dit boek gemaakt. Waar dit niet het geval is, staat
het jaartal van de foto in het bijschrift vermeld.
In het boek is verder van een aantal belangrijke kerken, kastelen en andere objecten
een plattegrond met bouwfasen opgenomen. In de legenda is voor de aanduiding van
die bouwfasen soms gebruik gemaakt van de verkorte architectuurhistorische
dateringsmethode, waarbij Romeinse cijfers eeuwen aangeven, gevolgd door de
hoofdletters A en B die staan voor halve eeuwen of de kleine letters a, b, c, d voor
kwart eeuwen en m voor midden: XVIIa betekent eerste kwart van de 17de eeuw.
Achter in het boek staat een beknopte literatuurlijst met de gebruikte algemene
literatuur aangevuld met de voor de provincie belangrijkste publicaties op
architectuurgebied. Verder zijn een verklarende woordenlijst, een topografisch register
en een index op (kunstenaars)namen toegevoegd.
Voor hun hulp bij de totstandkoming van dit boek danken wij als auteurs onze
opdrachtgever de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, zijn directie, de leden van
de projectgroep, de afdeling cultuurwaardenonderzoek en de fotografen van deze
dienst, alsmede de medewerkers van de bibliotheek en van het foto- en
tekeningenarchief, met name mw. J.P.M. van den Heuvel, en ten slotte de uitgever.
Voor de hulp die wij vanuit de provincie mochten ontvangen gaat onze dank uit naar
P.W. Havik van Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Daarnaast zijn wij dank
verschuldigd aan Herma M. van den Berg, W.J. Berghuis, R.H. Alma, Eric Blok,
Albert Reinstra, Dirk J. de Vries en Leo Dubbelaar. Bij deze worden ook de eigenaars
en beheerders van kerken en andere gebouwen die van binnen zijn bezocht bedankt
voor hun medewerking. Voor hun hulp bij het afwerken van het manuscript bedanken
wij Joos Leistra, Marieke Knuijt, Jeroen van Meerwijk en Eric Strijbos.
Utrecht, juli 1998
Ronald Stenvert
Chris Kolman
Ben Olde Meierink
Sabine Broekhoven
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Historie
Voorbijgaand aan de prehistorische bewoning op de oude kweldergronden en aan
de beperkte Romeinse invloed op het gebied van de huidige provincie Groningen,
is een continuïteit in bewoning en cultuur van dit gewest aantoonbaar vanaf de 7de
eeuw. De oudst bewoonde gebieden kenmerkten zich door wierden op de oever- en
kwelderwallen ten noorden van de stad Groningen langs de mondingen van enkele
rivieren, zoals de Hunze en de Fivel. De zandgronden kwamen later tot ontwikkeling.
Omstreeks 777 begon de kerstening van het gebied, ter hand genomen door de
Angelsaks Willehad en vervolgens met succes voltooid door de Fries Liudger en
door Bonifatius. De bekering van de heidense bevolking was door hun werkzaamheden
weliswaar formeel een feit - mede omdat zij hand in hand ging met de vestiging van
de Frankische macht op wereldlijk gebied -, maar in de praktijk nam de volledige
doorwerking van het christendom nog eeuwen in beslag.
Vanaf de 8ste eeuw viel het gebied van de huidige provincie Groningen onder het
gezag van de Frankische koning. In de overleveringen kreeg Karel de Grote de
belangrijkste rol toegedicht. Aan hem werden immers de latere wetten en de Friese
vrijheid toegeschreven die van toepassing waren op Groot-Friesland, in feite een
verzameling van autonome staatjes tussen Vlie en Weser. Even legendarisch is de
invloed van de Noormannen rond het jaar 1000. In de bronnen zijn verschillende
verwijzingen naar Vikinginvallen te vinden en de heiligen Walfridus en Radfridus
zouden volgens hun latere levensbeschrijvingen het slachtoffer van Noorse invallers
zijn geweest. De aan hen gewijde kerk en kapel te Bedum waren tot aan de Reformatie
doel van bedevaartgangers.

Een lappendeken van staatjes
De verbinding tussen stad en platteland lijkt in weinig provincies zo nauw te zijn als
in Groningen. De provincie draagt de naam van haar hoofdstad, die als een spin in
een web van (spoor)wegen en kanalen ligt. Toch is dit gebied pas in de 19de eeuw
als eenheid gaan functioneren. Vanaf de 16de eeuw bestond weliswaar één gewest
onder de naam Stad en Lande, maar de stad Groningen en de Ommelanden die dit
gewest vormden, stonden - zoals deze naam al aangeeft - als twee samenstellende
delen naast en, nog vaker, tegenover elkaar. Vóór de vorming van het gewest was
de versnippering nog groter. Tot 1559, toen de bisschoppelijke herindeling zijn beslag
kreeg, viel het gebied onder drie verschillende bisdommen: het Gorecht met de stad
Groningen onder de bisschop van Utrecht, Westerwolde onder die van Osnabrück
en de rest van het gebied met het Friese Achtkarspelen (aan de westzijde van de
Lauwers) onder die van Munster. Op wereldlijk gebied waren de stad Groningen en
het Gorecht in de middeleeuwen eveneens onderworpen aan het gezag van de bisschop
van Utrecht, Westerwolde aan dat van de bisschop van Munster, terwijl de Friese
landen tot de 12de eeuw te maken hadden met het grafelijk gezag van ver weg
zetelende landsheren; in de praktijk hebben deze hun invloed nauwelijks doen gelden.
Het platteland vormde ook in bestuurlijk-juridisch opzicht een lappendeken, met de
souvereine gebieden Hunsingo (Marne, Middag, Halfambt, Oosterambt, Ubbega,
Innersdijk), Fivelingo (Westerambt, Oosterambt en Duurswold), Humsterland,
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Langewold, Vredewold, Klei-Oldambt, Wold-Oldambt en Reiderland. Deze indeling
wisselde sterk in de loop van de tijd, al naar gelang centraliserende of
decentraliserende krachten de overhand hadden. De provinciegrenzen zijn pas in de
late middeleeuwen ontstaan, evenals de idee dat men tot één gewest behoorde. De
ligging van de stad Groningen op de noordelijke punt van de Hondsrug geeft al aan
dat haar geografische oriëntatie oorspronkelijk zuidwaarts was. Vrij laat, pas in 1192,
werd het eerste inheemse klooster op Groninger grond gesticht: de cisterciënzerabdij
Aduard. In de eeuw daarna volgde een groot aantal stichtingen, waarvan de
benedictijnerabdij te Selwerd en het premonstratenzerklooster Bloemhof te
Wittewierum wel de bekendste waren. Naast deze drie orden kregen ook johannieters,
kruisheren, franciscanen, dominicanen en augustijner heremieten vestigingen. De
meeste van deze
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Kaart van Stad en Ommelanden die de situatie weergeeft aan het eind van de 17de eeuw. De open
verbinding van Groningen via het Reitdiep ('t Loopen Diep) met de zee is duidelijk zichtbaar, evenals
de uitgestrekte veengebieden in het zuidoosten
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kloosters speelden een coördinerende rol bij de ontwikkeling van waterstaat, bestuur
en rechtspraak, hetgeen niet in de laatste plaats hun eigen welvaart ten goede kwam.
Ten tijde van de Reformatie was ongeveer een kwart van de cultuurgrond in het
gewest in eigendom van de verschillende Groninger kloosters, waarvan Aduard
verreweg het rijkste was. Daarbij zijn nog niet eens de bezittingen van de kerken en
de bezittingen van kloosters buiten Groningen meegeteld.
Met name in de hoge middeleeuwen leidde de relatief hoge bevolkingsdichtheid
- in de vruchtbare kleistreken geconcentreerd rond dorpswierden - tot een groot aantal
kerkstichtingen. Het gebied van de huidige provincie kende aan het einde van de
middeleeuwen zo'n 180 parochies. Na de Reformatie werden vele kleinere parochies
samengevoegd en kerken gesloopt. In de meeste gevallen werd het initiatief tot een
kerkstichting door de lokale bevolking genomen, die daarmee ook het recht kreeg
tot benoeming van de kerkelijke functionarissen: pastoors, later predikanten, kosters,
schoolmeesters en dergelijke. Tot in de 19de eeuw bleef dit zogeheten collatierecht
grotendeels bij particulieren.
Vanouds kende het gewest slechts één tot volle ontwikkeling gekomen stad, die
in later tijd haar naam deed hechten aan het gehele gewest en daarbinnen ook kortweg
als ‘Stad’ bekend staat. De stad Appingedam kwam beduidend later op. Deze werd
in 1327 in juridische zin losgemaakt uit het omringende platteland om zich vooral
in de 15de eeuw te ontwikkelen. Door politieke verwikkelingen en vooral de
tegenwerking van de stad Groningen werd deze ontwikkeling in de 16de eeuw
gefrustreerd. De handel werd aan banden gelegd en Appingedam ontsteeg de status
van een vlek met beperkte regionale centrumfunctie niet meer. De vestiging van
bedelordekloosters in Winsum en Reide duidt erop dat ook deze plaatsen potentie
hadden tot een stad uit te groeien maar daarin uiteindelijk niet slaagden. Reide ging
ten onder bij de dijkdoorbraken en stormvloeden die aan het eind van de
middeleeuwen de Dollard deden ontstaan.

Vete en recht
Over de sociaal-economische, kerkelijke en politieke verhoudingen zijn wij pas beter
ingelicht vanaf de 13de eeuw. De maatschappij was toen vormgegeven rond de vete
als voornaamste rechtsmiddel. Deze geformaliseerde vorm van eigenrichting kon
ontstaan bij gebrek aan een overheid die het recht met machtsmiddelen kon
handhaven. De vroegere grafelijke organisatie, voor zover die de Friese maatschappij
al beïnvloed mag hebben, had plaatsgemaakt voor een rechterlijke organisatie vanuit
de bevolking zelf, waarbij zeggenschap beperkt was tot diegenen die op grond van
hun goederenbezit, status en geboorte volgerechtigd waren. Een speciale positie werd
hierbij ingenomen door de adel, hoofdelingen genaamd, die functioneerde als lokale
machthebbers en als natuurlijke militaire leiders van familie, dorp of gebied. Het
recht was erop gericht de vete te stroomlijnen. Overtrad men de regels, dan liep men
het risico de gehele bevolking tegenover zich te vinden. Dat de maatschappelijke
structuur vormgegeven was rond de macht waarover een persoon of familie beschikte,
uitte zich in de bouw van veel borgen en steenhuizen. Ook ontstonden om die reden
verdedigbare kerken, pastorieën en andere gebouwen van geestelijke instellingen.
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De geestelijkheid trachtte de invloed van de vete te beknotten. Ook de hanzestad
Groningen had er belang bij de rechtspraak op ‘modernere’ leest te schoeien. Ten
bate van haar positie als handelsstad dienden kooplieden of boeren die producten in
de stad op de markt brachten over een vrije toegang te beschikken en moesten
schulden invorderbaar zijn. Door middel van verdragen met de Ommelanden, waarbij
beroepsinstanties ingesteld werden en wederzijdse hulp bij executie van vonnissen
overeengekomen werd, trachtte de stad de rechtzekerheid te vergroten. Binnen de
stad werd recht gesproken volgens het 14de-eeuwse stadboek door de raad en door
vertegenwoordigers van de bisschop. Door het graven van het Reitdiep, Schuitendiep
en Damsterdiep bevorderde de stad in de late middeleeuwen haar toegankelijkheid
ten behoeve van de handel.
In het gebied tussen Eems en Lauwers maakte de vetemaatschappij omstreeks
1400 plaats voor het primaat van rechtsprekende organen en personen. Deze
ontwikkeling was vooral het gevolg van de schaalvergroting van lokale partijtwisten.
Toen verschillende groepen aansluiting zochten bij landsheren van buiten het gebied,
zoals bij de graaf van Holland, de graaf van Gelre en de Oostfriese hoofdelingen,
bleek de zelfregulerende werking van de vete niet opgewassen tegen deze nieuwe
krachten. Een korte tweepartijenstrijd in Groningen en Ommelanden - in de latere
literatuur naar de Westerlauwerse partijen algemeen aangeduid als de strijd tussen
Schieringers en Vetkopers - werd in 1421 beëindigd met een verzoening, die tevens
het einde van de vetemaatschappij in de Ommelanden markeerde. Na enkele mislukte
pogingen van Oostfriese hoofdelingen om hun macht tot de Ommelanden uit te
breiden, keerde de rust weer terug.

De wording van Stad en Lande
Voor zover in de rest van de 15de eeuw strijd geleverd werd, betrof dat de
onderwerping van enkele machtige hoofdelingen in het Oldambt (Gockinga en
Houwerda) en Westerwolde (Addinga). De vrede tussen de stad Groningen en de
overige Ommelanden werd door middel
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van verbonden bewaard. De eeuw kenmerkte zich door economische voorspoed. De
stad ontwikkelde zich in korte tijd tot een stadsstaat die haar zeggenschap deed gelden
over het Oldambt en het Gorecht, alsmede in Oostergo met behulp van kasteleins,
ambtmannen en drosten. Het gezag van de Utrechtse bisschop werd niet langer
erkend. Groningen beschouwde zich als vrije hoofdstad van Friesland tussen Vlie
en Eems.
De schijnbaar onaantastbare positie van de stad in Friesland leidde tot een reactie.
In het nauw gedreven door de Vetkopers en de hen gunstig gezinde stad Groningen,
zochten de Friese Schieringers steun bij een buitenlandse vorst: hertog Albrecht van
Saksen, die zich door de keizer met de Friese landen liet belenen. Nadat deze Friesland
onder zijn heerschappij gebracht had, trok hij in 1498 de Lauwers over. Hij en, na
zijn dood in 1500, zijn zonen slaagden er niet in de stad Groningen onder hun macht
te brengen, mede doordat andere buitenlandse vorsten zich in de strijd mengden.
Noodgedwongen nam de stad Groningen in 1506 graaf Edzard van Oost-Friesland
als landsheer aan. Toen diens positie in het machtsspel achteruitging, stelde de stad
zich in 1514 onder de heerschappij van hertog Karel van Gelre om zich tegen de
Saksische hertog te weer te kunnen stellen. In 1521 werd de Gelderse hertog ook als
heer van de Ommelanden gehuldigd.
In 1536 werd, zoals wij nu weten, de staatkundige positie van Groningen en
Ommelanden definitief verbonden aan de meeste andere gewesten die het huidige
Nederland vormen: Karel V werd als nieuwe heer binnengehaald. In plaats van de
bedreigingen door vreemde landsheren trad nu de strijd tussen de Ommelanden en
de stad Groningen op de voorgrond. Inzet van de strijd waren vooral het stapelrecht
- het gedwongen in de stad Groningen op de markt brengen van Ommelander
producten -, de rechtsmacht van de door de stad gevormde hoofdmannenkamer en
de positie van Appingedam. In 1575 werd het in 1482 gesloten verbond tussen
Groningen en de Ommelanden door de laatste opgezegd.
Andere ontwikkelingen overschaduwden deze actie. In 1566 had op verschillende
plaatsen de Beeldenstorm gewoed en in 1568 deed Lodewijk van Nassau een inval
in het gewest. De komst van Alva en de instelling van de Bloedraad polariseerden
de tegenstellingen tussen Staatsen Spaansgezinden, protestanten en katholieken,
Ommelanden en Stad. De Pacificatie van Gent (1576) en het verdwijnen van de
Spaanse troepen uit de stad (1577) - bij de feestelijkheden brandde de top van de
Martinitoren af - leken tot enige ontspanning te leiden. In 1579 tekenden de
Ommelanden de Unie van Utrecht, waaraan de stad Groningen overigens niet deelnam.
De verhouding tussen Stad en Ommelanden polariseerde nog verder toen in 1580
de stadhouder Rennenberg door een coup de stad weer in Spaanse handen bracht.
Aan de daaropvolgende strijd, die voornamelijk rond de vele vestingen werd
uitgevochten, kwam definitief een einde met de verovering van de stad door Maurits
in 1594. De stad werd alsnog gedwongen met de Ommelanden verenigd in het gewest
Stad en Lande onder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Na de Reductie
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De eerste helft van de Gouden Eeuw vormde voor Stad en Lande een periode van
economische bloei. De voormalige kloostergoederen vielen toe aan de Provincie, die
daarmee verreweg de grootste landeigenaar werd. Dit had tot gevolg dat zij sterk
bijdroeg aan de ontwikkeling van het Groninger beklemrecht, een vorm van pacht
waarbij de pachter (meier) eigenaar was van de gebouwen en opstallen. Door het
beklemrecht, dat ook voor de landerijen van andere eigenaars gelding kreeg, was het
zowel voor de landheer als voor de pachter onvoordelig om de beklemming op te
zeggen, wat de continuïteit van de exploitatie bevorderde en de grondprijzen deed
dalen. Verder werd Noord-Nederland niet langer geteisterd door oorlogsgeweld,
waardoor de handel kon opbloeien. De belastingen en accijnzen konden efficiënter
geheven worden en worden aangewend om de waterwegen te verbeteren. Op het
platteland werd de welvaart zichtbaar door de oprichting en verbouwing van vele
borgen ten behoeve van het woongenot. De vroeger zo belangrijke verdedigbaarheid
van de stenen huizen was door de veranderde maatschappijstructuur en ontwikkeling
van militaire technieken overbodig geworden. Op enkele na zijn alle borgen in de
daaropvolgende eeuwen gesloopt of verbouwd tot boerderij.
Het cultuurareaal van de provincie werd vanaf de middeleeuwen uitgebreid door
inpolderingen en bedijkingen van delen van de Lauwerszee, de Dollard en de
Waddenzee en door vervening van het zuidelijk Westerkwartier. Ook de systematische
vervening van de Veenkoloniën ten zuidoosten van de Stad leidde vanaf de 17de
eeuw tot een grote uitbreiding van het cultuurland in de provincie en daaraan gepaard
gaande bevolkingsgroei. Aan het einde van de 18de eeuw waren de agglomeraties
Veendam-Wildervank, de beide Pekela's en Hoogezand-Sappemeer na de stad
Groningen de grootste bevolkingscentra van het gewest.
In 1619 kocht de Stad de heerlijkheid Westerwolde, waarmee haar positie in het
oosten van het gewest vergroot werd. De pogingen van het Oldambt om zich met
steun van de Ommelanden aan de greep van Groningen te ontworstelen, mislukten.
Zelf werd de stad rond 1660 geplaagd door interne onrust. De gilden waren ontevreden
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Kaart van Stad en Ommelanden uit 1781, met aan de randen de toen nog bestaande vierentwintig
borgen, waarvan er slechts enkele bewaard zijn gebleven, zoals de Menkemaborg en de Fraeylemaborg

met hun na de Reductie beknotte positie. Zij streefden naar meer invloed op het
stadsbestuur en stonden daarbij tegenover de meest invloedrijke patricische families.
Het stadsbestuur wist de opstand echter te onderdrukken en de gildeleiders te
executeren of te verbannen. Kort nadat de stad haar gilden weer in bedwang had
gekregen, doemde een nieuw gevaar op. In 1665 viel de Munsterse bisschop Bernard
van Galen de Republiek binnen en hij wist tot Drenthe en het Oldambt door te stoten.
Kon deze aanval nog met weinig inspanning afgeslagen worden, anders was dat met
de tweede inval van de bisschop in 1672, toen tegelijkertijd ook Frankrijk, Engeland
en de bisschop van Keulen in oorlog waren met de Republiek. Na een beleg van vijf
weken, waaraan de bisschop zijn bijnaam Bommen-Berend ontleende, werd de stad
Groningen op 28 augustus 1672 ontzet; de zuidelijke wijken bleven door de
bombardementen in puin achter.
De decennia hierna werden gekenmerkt door factiestrijd tussen Ommelander edelen
onderling en tussen Stad en Ommelanden. Het Ommelander bestuur werd overheerst
door de edelen, hoewel zij ten aanzien van de vertegenwoordiging formeel geen
andere positie innamen dan de eigenerfden, eigenaars van minstens 30 grazen (circa
13 hectare) land. Landgebruikers zonder deze hoeveelheid eigen land, dus ook
beklemde meiers, hadden in principe geen deel aan het bestuur.
Bedreiging door buitenlandse machten en de steeds sterkere oligarchisering van
het bestuur deden in de veertiger jaren van de 18de eeuw in de hele Republiek
Orangistische bewegingen opkomen. In Stad en Lande verlangde men herziening
van belastingen en rechtspraak, en erfelijkheid en uitbreiding van het stadhouderlijk
ambt. Dat laatste had succes; in 1748 werd Willem IV erfelijk stadhouder van alle
gewesten. Het Reglement Reformatoir van 1749 bracht verdere unificatie van het
gewest op het gebied van rechtspraak in beroep en waterstaat. De euforie over het
Oranje-bewind verflauwde
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De stad Groningen gezien vanaf het zuiden in 1672 bij het beleg door de troepen van de Munsterse
bisschop Berend van Galen, die hierdoor zijn bijnaam ‘Bommen Berend’ kreeg

snel. Enige decennia later was de anti-stadhouderlijke beweging van het patriottisme,
gevoed door ideeën van de Verlichting en onvrede over het zwakke beleid van Willem
V, overheersend.

Naar de eenheidsstaat
De Bataafse Revolutie van 1795 bracht ingrijpende veranderingen. Met het nieuwe
staatsbestel, dat overeenkwam met dat in de andere gewesten, verdween de tweedeling
tussen Stad en Ommelanden. De Ommelander edelen verloren hun voorrechten en
de Nederduits Gereformeerde kerk (na 1816: Nederlands Hervormde kerk) was niet
langer de geprivilegieerde kerk. Alle inwoners, ook joden, kregen dezelfde
burgerrechten. Het oude gewest Stad en Lande werd in 1798 afgeschaft en opgenomen
in het Departement van de Eems met Leeuwarden als hoofdstad. In de Franse tijd
wisselden de bestuurlijke indelingen elkaar in hoog tempo af. Ook Oost-Friesland
was korte tijd met het gebied van Stad en Lande in één departement verenigd. Onder
het Koninkrijk Holland (1806-'10) en het Keizerrijk Frankrijk (1811-'13) kwam
verdere unificatie op het gebied van belastingen en recht tot stand, die na 1813 de
basis vormde voor de inrichting van het Koninkrijk der Nederlanden. Tot de
grondwetswijziging van 1848 keerde de oude tegenstelling tussen Stad en
Ommelanden echter in de provinciale staten weer terug door de

Gezicht op Ulrum in de 18de eeuw vanaf de borg Asinga (gesloopt 1809)

vertegenwoordiging van drie standen: Stad, ridderschap en ‘landelijke stand’, elk
door twaalf leden vertegenwoordigd. Het achterhaalde verschil tussen eigenerfden
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en niet-eigenerfden ten aanzien van de deelneming aan het openbaar bestuur was
verdwenen.
Numeriek was de adel sterk in de minderheid. Het overwicht dat de edelen voorheen
hadden op grond van hun aantal en bezit woog niet op tegen de zich emanciperende
boerenstand. Vooral door inpolderingen, verbeterde landbouwtechnieken en het
beklemrecht, waardoor de meiers bijna alle lusten en rechten van het door hen
gebruikte land verkregen, was de economische positie van de ‘landelijke stand’ in
de 18de en begin 19de eeuw zodanig toegenomen, dat zij hun stempel op de
maatschappij konden drukken. De bouw van steeds grotere
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Tekening uit 1777 van een glas-in-lood venster in de kerk van Appingedam met de namen en de
wapens van de ‘Gecommiteerde Raaden van Ommelanden tusschen de Eems en Lauwers’

boerderijen, waarbij het voorhuis het aanzien van een herenhuis kreeg, de vergroting
van de sociale tegenstellingen, de bloei van lokale verenigingen, leesgezelschappen
en afdelingen van het ‘Nut’, en de krachtige liberale oppositie zijn hier mede gevolg
van. Na de grondwetswijziging van 1848 waren de landbouwers in het provinciaal
en gemeentelijk bestuur sterk vertegenwoordigd. De Afscheiding van 1834, die onder
ds. Hendrik de Cock te Ulrum een feit werd, kende een ruime aanhang onder alle
bevolkingsgroepen en leidde in de 19de eeuw tot de bouw van vele gereformeerde
kerken. Ten gevolge van de emancipatie van de katholieken kwam verder een aantal
nieuwe kerken ten behoeve van deze gezindte tot stand.

Verdere modernisering
Door infrastructurele maatregelen van de overheid werd vooral in de jaren zeventig
van de 19de eeuw het isolement van de provincie doorbroken. In 1868 kwam de
spoorlijn Groningen-Leeuwarden gereed, gevolgd door de rechtstreekse verbinding
met Zwolle en de aansluiting op de Duitse spoorwegen. Het Eemskanaal van
Groningen naar Delfzijl (1876) verbeterde de verbinding met zee. Het wegennet
werd ingrijpend gemoderniseerd, voor de helft terugbetaald door tolopbrengsten.
Van groot belang voor de uitbreidingsmogelijkheden van de stad Groningen was de
vestingwet van 1874; de stadswallen werden grotendeels verwijderd en de poorten
afgebroken. Belangrijk voor de ontwikkeling van de infrastructuur was ook het feit
dat de grondwet van 1848 aan de provincie meer controle bood over de tot dan toe
tamelijk autonome zijlvesten (waterschappen), waardoor grootschalige projecten
krachtdadiger ter hand genomen konden worden.
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Na jaren van voorspoed werd het optimisme dat uit deze ontsluiting spreekt in de
jaren tachtig door een ernstige depressie de kop ingedrukt ten gevolge van de komst
van goedkoop Amerikaans graan. Pas vanaf het einde van de 19de eeuw werden
weer nieuwe kanalen gegraven. Een ander gevolg van de crisis was de opkomst van
de arbeidersbeweging, mede ingegeven door de groeiende tegenstellingen tussen
boeren en landarbeiders. Vanaf 1868 ontstonden in de stad Groningen enkele kleine
verenigingen van geschoolde werklieden en het aantal en hun invloed breidde zich
gestaag uit. In de jaren tachtig kwam een radicalere stroming op, die resulteerde in
een onrustige winter in 1892-'93. De dreiging werd door inzet van leger en
marechaussee afgewend. Vooral in het oosten van de provincie, waar de
tegenstellingen het grootst waren, hadden de socialistische groeperingen een grote
aanhang.
In de tweede helft van de 19de eeuw kwam de industrialisatie op gang: rond 1900
was er een vijftigtal, vrij kleine, zuivelfabrieken in de provincie. Verschillende
strokarton-, suiker- en aardappelmeelfabrieken en scheepswerven werden gesticht
en uitgebreid. Aan het einde van die eeuw stond Groningen te boek als derde
handelsstad van Nederland. Vooral in de Veenkoloniën vonden grote industriële
ontwikkelingen plaats, waarbij veel initiatieven werden ontplooid door industriëlen
als W.A. Scholten en diens zoon J.E. Scholten.
In de eerste helft van de 20ste eeuw werd de infrastructuur van de provincie verder
uitgebreid door de totstandkoming van het B.L. Tijdenskanaal (1917) en het Van
Starkenborghkanaal (1938). Door verdere inpoldering van de Dollard breidde het
landbouwgebied van de provincie verder uit. De gemeente Groningen, voor meer
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Foto van de borg Dijksterhuis te Pieterburen, gemaakt kort voor de sloop in 1903

dan de helft eigenaar, zag haar positie als grootste grondbezitter hierdoor nog verder
vergroot.
De crisisjaren brachten in Groningen veel sociale onrust met zich mee. De toenemende
mechanisatie leidde tot een groeiende werkloosheid onder de landarbeiders. In 1937
was bijna de helft van de werklozen afkomstig uit de agrarische sector. In
Oost-Groningen polariseerde de situatie het meest en brak in 1929 een
landarbeidersstaking uit die, na enige confrontaties, met een loonsverhoging werd
beëindigd. Net als elders was er radicalisering naar links en rechts. Nog steeds zijn
in het oosten van de provincie communisten en socialisten ver in de meerderheid.
De schade die in de Tweede Wereldoorlog aan huizen, fabrieken en andere
gebouwen werd aangericht tijdens

Hergebruik van een communistisch symbool in Oost-Groningen, waar de aloude tegenstelling tussen
herenboeren en landarbeiders ertoe hebben geleid dat er nog steeds een sterke politieke invloed van
communisten en socialisten merkbaar is

de bezetting viel in het niet bij die bij de bevrijding. In de stad Groningen werden
rond de Grote Markt hele gevelwanden verwoest. Het huis van de familie Scholten,
waar de Sicherheitsdienst zich gevestigd had, ging tot vreugde van velen in vlammen
op. Als door een wonder bleef de Martinikerk vrijwel onbeschadigd. Op 16 april
1945 gaf de garnizoenscommandant de stad aan de Canadezen over. Enige weken
later vielen ook de andere Duitse steunpunten in de provincie in handen van de
geallieerden en kwam er een einde aan bijna vijf jaar Duits bestuur. De wederopbouw
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had in de daaropvolgende decennia ingrijpende gevolgen, met name voor het centrum
van Groningen waar grote gebouwen het historische karakter van de binnenstad
aantastten.
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Stijl en verschijningsvorm
Inleiding
Elk gebouw heeft een eigen vorm, indeling en decoratie en is op een bepaalde wijze
geconstrueerd met de beschikbare bouwmaterialen. Al die elementen zijn in de loop
der tijd aan verandering onderhevig geweest. Als vingerafdrukken van hun tijd tonen
ze gezamenlijk een architectonische ontwikkeling, waarin smaak en functie, ofwel
stijl en verschijningsvorm bepalend zijn. Gezien de nadruk op de bestaande
cultuurhistorische waarden ontbreekt helaas hier de ruimte om deze ontwikkeling
meer dan oppervlakkig met de achterliggende architectuurtheorie in verband te
brengen.
Dateren en benoemen van een stijl is makkelijker dan het verklaren van de
achterliggende ontwikkeling. Over de naamgeving van de stijlen valt op details te
twisten. Wij hebben gekozen voor een consistente naamgeving conform Bouwstijlen
in Nederland (1040-1940). Twee van de drie daar genoemde begrippenparen verdienen
hier kort de aandacht: intentie en verwatering. Vormen zijn slechts zelden louter
decoratie. Niet altijd kan achteraf de juiste betekenis achterhaald worden, maar veel
vormcombinaties zijn bewust met een bepaalde betekenis toegepast. Verwatering
treedt op als het uitdrukkingsmiddel sleets wordt. Parallel aan de bovenstroom met
toparchitectuur bestaat een soberder onderstroom. Het verschil wordt veelal bepaald
door de financiële middelen die, indien ruim voorhanden, tot stijlzuivere architectuur
leiden en anders tot gebouwen met stilistische invloeden of ontwerpen waarin slechts
details in stijl aanwijsbaar zijn. De trendsettende bovenstroom krijgt in dit boek ruime
aandacht, maar de trendvolgende onderstroom wordt niet vergeten. Immers, het gros
van de gebouwde omgeving behoort tot deze laatste categorie.

Romaans, romano-gotiek en gotiek
Uit het eerste millennium van onze jaartelling zijn nagenoeg geen zichtbare resten
bewaard. De oudste kerken werden in tufsteen opgetrokken, zoals te Leermens
waarvan het schip rond 1000 tot stand is gekomen. Het tufstenen schip van de kerken
van Holwierde en Leens stamt uit het einde van de 11de eeuw. Uit de 12de eeuw
dateren de tufstenen schipmuren te Baflo, Usquert, Zuidhorn, Siddeburen en Niekerk.
Aan de tufstenen toren van Zuidwolde (rond 1200) zijn de voor het romaans
kenmerkende rondbogen en rondboogfriezen goed zichtbaar. De tufstenen torens
van Bedum (mogelijk nog midden-11de-eeuws) en Doezum hebben beide een
zogeheten gereduceerd westwerk; een toren met zijruimten en op de verdieping een
kapel die in open verbinding met het schip staat. Vergelijkbaar, maar in baksteen
uitgevoerd, is de toren te Bierum (eerste kwart 13de eeuw). Vereenvoudigde varianten
zijn te vinden te Oostum en Marsum. De eerste geheel bakstenen kerken in Groningen
ontstonden in het tweede kwart van de 13de eeuw. Goede voorbeelden zijn de kerken
van Oosterwijtwerd en Eenum. Vergelijkbaar, maar uit het begin van de 14de eeuw,
is de romaanse zaalkerk met smaller, halfrond gesloten koor te Marsum. Een smaller,
rechthoekig koor hebben de kerken van Tolbert en Hoogkerk uit de eerste helft van
de 13de eeuw. Uit dezelfde tijd stammen het vijfzijdig gesloten koor van de kerk
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van Marum en de kerken te Nuis en Niehove. De meeste van deze kerken staan in
het Westerkwartier.
Vooral op het Hogeland verrezen vanaf 1240 kerken met kenmerken van de
romano-gotiek, zoals een recht gesloten koor, een rijke muurgeleding en
meloenvormige koepelgewelven (meloengewelven). Omdat toen in dit gebied de
invloed van de bisschop van Münster toenam, spreekt men wel over ‘Westfaalse’
koepelgewelven. Het vroegste voorbeeld is het rond 1240 gebouwde, vierkante koor
van de kerk te Leermens. In zijn eenvoudigste vorm leidde de toepassing van
meloengewelven in de 13de eeuw tot de bouw van kerken van drie traveeën, waarvan
één travee als koor dient. In feite is het de eenvoudigste variant van het romaanse
gebonden stelsel, die hier wordt bepaald door de vierkante plattegrond van de
meloengewelven. Deze indeling komt uitwendig duidelijk in de gevelgeleding tot
uiting. De best bewaarde voorbeelden zijn: Krewerd, Westeremden, Ulrum en
Opwierde (bij Appingedam). Vier en meer traveeën hebben onder meer de kerken
te Den Andel, Ten Boer en Winschoten. Westerwijtwerd, Zandeweer en Huizinge
vertonen nog een aparte sterke onderlinge overeenkomst, maar de laatstgenoemde
kerk heeft geen rechtgesloten koor, maar een
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Opmetingstekening van de romano-gotische kerk te Leermens, waarvan de topgevel is uitgevoerd in
de voor die stijl karakteristieke baksteendetaillering

halfrond koor met zware lisenen. Ook Garnwerd, Thesinge en Oldenzijl hebben
halfronde koorsluitingen. De kerken van Noordwolde, Oostum en Leegkerk behoren
tot een vroege romano-gotische groep waarvan de meeste nissen nog niet van
siermetselwerk zijn voorzien. Tot de ‘hoge’ romano-gotiek behoren de kerken uit
het derde kwart van de 13de eeuw met een uitwendige decoratie in twee zones;
beneden spaarvelden afgesloten door rondbogen en boven smalle rondboogvensters
en -nissen met siermetselwerk. Alle nissen en vensters waren voorzien van
kraalprofielen. De kerk van 't Zandt is een goed voorbeeld, evenals die van Uithuizen,
Eenrum en Ten Boer. De topgevels van laatstgenoemde kerk en van Garmerwolde,
Leermens en Termunten zijn goede voorbeelden van romano-gotische
baksteendetaillering. Ook de kerken in het aangrenzende Ost-Friesland hebben
dergelijke rijke detailleringen, te Hage, Eilsum en Bunde.
Vanaf ongeveer 1250 verrezen de eerste romano-gotische kruiskerken, zoals te
Groningen de Martinikerk en de Der Aa-kerk en de kerken te Stedum, Appingedam
en Garmerwolde. De dwarsarmen hebben hier nog een vierkante vorm, bij de latere
kerken worden ze rechthoekig. De laatste fase van romano-gotiek ontstond rond het
einde van de 13de eeuw met de bouw van de grote kruiskerken te Zuidbroek en
Noordbroek; beide voorzien van een benedenzone met ronde nissen en een bovenzone
met smalle spitsboogvensters en -nissen met siermetselwerk. Het uit dezelfde tijd
stammende dwarsschip en koor te Holwierde en het vijfzijdig gesloten koor te
Appingedam zijn al duidelijk gotisch van vorm. Diverse kerken zijn voorzien van
vrijstaande lage klokkentorens (klokhuizen) zoals te Noordbroek (eerste helft 14de
eeuw). Dergelijke torens zijn vaak later verhoogd, zoals te Winschoten. Het imposante
aantal grote romano-gotische kerken maakte dat ze niet alle behouden konden worden,
waardoor onder meer die van Scharmer en Eexta (bij Scheemda) zijn verdwenen.
Ook werden sommige kerken deels gesloopt: zo resteert van Slochteren slechts het
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De in 1870 gesloopte romano-gotische kerk met vrijstaand klokhuis te Eexta bij Scheemda

De driedelige sedilia in het koor van het kruisherenklooster te Ter Apel met rijke en flamboyante
laat-gotische detaillering (1982)

Het hoog-gotische koor met kooromgang van de Der Aa-kerk in de stad Groningen. De koorlantaarn
wordt aan de buitenzijde niet geschoord door luchtbogen, maar heeft inwendig trekankers

dwarsschip (1781), is van Thesinge enkel het koor over (1787) en werd van de kerk
te Garmerwolde het schip gesloopt (1859).
De overgang naar de gotiek wordt gevormd door de kerk te Zeerijp, gebouwd rond
het midden van de 14de eeuw. De kerk heeft zowel hoog opgaande meloenvormige
koepelgewelven als spitsboogvensters, die samen tot een imposante ruimtewerking
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hebben geleid, hetgeen nog wordt versterkt door de (gereconstrueerde) kleurstelling.
Vroeg-gotisch zijn ook de torens van Onstwedde, Obergum, Loppersum en Oostum.
De mooiste voorbeelden van de hoge gotiek zijn de koren met kooromgang van
de beide Groninger hoofdkerken; de Martinikerk (1400-'25) en de Der Aa-Kerk
(eerste helft 15de eeuw). Deze rijzige koren worden gedekt door kruisribgewelven.
Ze hebben aan de buitenzijde echter geen luchtbogen, maar zijn inwendig van
trekankers voorzien. In 1469-'82 verrees de imposante Martinitoren met drie vierkante
geledingen en een achtkante lantaarn (de huidige spits stamt uit 1627). De toren is
rijk voorzien van nissen met driepastraceringen, pinakels en waterspuwers. De in
1487 gereed gekomen kerk te Middelstum is één van de weinige geheel gotische
kerken. De vensters van het dwarsschip zijn voorzien van flamboyante
zandsteentraceringen. De kerk van Loppersum kreeg in 1480-'93 een laat-gotisch
vijfzijdig gesloten koor en in 1529 een zuidbeuk.
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Tot de late gotiek hoort het kruisherenklooster te Ter Apel, waarvan de kerk in 1473
en het oxaal in 1501 gereed kwam. Vooral inwendig komt de rijke en flamboyante
detaillering goed tot zijn recht bij de koorbanken, de sedilia en vooral het oxaal. Ter
vervanging van de door de Dollard in de late middeleeuwen verzwolgen kerken
verrezen nog in de 16de eeuw in Oldambt enkele geheel nieuwe kerken in gotische
vormen, zoals te Beerta (1506), Scheemda (1515) en Bellingwolde (1527). De vroeg
16de-eeuwse torens te Scheemda en Meeden konden nog gebruikt worden als
vluchtplaats bij hoog water. Van de profane romaanse en gotische bouwkunst is aan
de buitenzijde slechts weinig zichtbaar; inwendig resteert echter nog vrij veel. Te
Appingedam heeft de achtergevel van Dijkstraat 24 enkele 14de-eeuwse
spitsboogvensters, terwijl het laat-15de-eeuwse ‘Gotische Huis’ (Brugstraat 24) in
de stad Groningen zijn gotische gevel redelijk gaaf behouden heeft.

Renaissance en maniërisme
In het tweede kwart van 16de eeuw werden de eerste renaissancevormen in ons land
toegepast. Deze uit de klassieke oudheid afgeleide vormen werden in de loop der
tijd geregeld herschikt en aangepast. In Groningen geschiedde de introductie
schoorvoetend. Het nieuwe ornament verschijnt het eerst bij bouwkundige details,
al dan niet in combinatie met gotische vormen, zoals bij de houten deuren van het
oxaal te Krewerd met onder briefpanelen en boven vroeg renaissance-snijwerk met
medaillons uit 1531. Een andere voorbeeld is de wapensteen met kandelaberzuiltjes
uit 1541 bij Huis Wedde te Wedde. Bijzonder is de erker van de refter van het
kruisherenklooster te Ter Apel met gotische driepassen en vroeg-renaissancistische
arabesken-motieven uit 1554. Het belangrijkste vroege voorbeeld is de uit 1559
daterende gevel van Huis Cardinaal te Groningen, die rond 1915 in een wat
gemutileerde vorm aan het Martinikerkhof werd herbouwd. De gevel heeft een
opeenvolging van dorische, ionische en corintische orde volgens het ordeboek van
Serlio en drie voor de vroege renaissance kenmerkende portretmedaillons.
De terugloop van de economie, beginnend met de Allerheiligenvloed (1570) en
eindigend met de Reductie van Groningen (1594), leidde tot weinig bouwactiviteit.
Toen er weer werd gebouwd, geschiedde dit in een stijl die maniërisme heet vanwege
haar assimilatie van Italiaanse renaissancevormen met de traditionele bouwwijze.
Kenmerkend voor deze stijl zijn de afwisseling van baksteen met natuursteenlagen,
trapgevels met klauwstukken en band- en rolwerk of diamantkoppen. Voor de
provincie Groningen komen daar nog schelpboogvullingen boven de vensters bij.
Een van de vroegste bewaard gebleven
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De erker van het refter van het kruisherenklooster te Ter Apel met vroeg-renaissancistische
arabesken-motieven en medaillonvormen naast gotische driepassen (1982)

gevels in deze vormen in de Stad is de gevel met zandstenen top van Poelestraat 8,
gebouwd rond 1600. De versieringen op de ontlastingbogen, zogeheten
‘bossenquader’, wijzen op Duitse invoed. Stadsbouwmeester Garwer Peters is
waarschijnlijk verantwoordelijk voor de vormgeving van een aantal andere rijke
topgevels, waaronder die van Huis Panser (1617), die na 1945 als zuidgevel van het
Goudkantoor is herbouwd. De gevels van Ossenmarkt 5 (1624) en het Goudkantoor
(1635) zelf worden ook aan hem toegeschreven, evenals de poortjes van het
Gerechtsgebouw (1626) en het Rode Weeshuis (1627). Vooral bij laatstgenoemde
zijn de kenmerkende rijkbewerkte klauwstukken met kopjes op de voluten
(‘knorpelvoluten’) goed zichtbaar. Andere voorbeelden in de stad zijn: Zwanestraat
12 (1612), Nieuwe Ebbingestraat 2 (1622), Guyotplein 3 (1627) en Damsterdiep
40-42. Buiten de Stad is het stadhuis van Appingedam (1630) het rijkste voorbeeld.
Het is opvallend dat het maniërisme net als in de aangrenzende delen van
Oost-Friesland en Denemarken (de ‘Waddenbocht’) nog lang doorging. Dit geldt
ten
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De in 1818 gesloopte borg Nittersum, die in 1669 door Philips Vingboons werd ontworpen, was het
meest uitgesproken voorbeeld van de classicistische stijl in de provincie Groningen

dele voor het exterieur van de gebouwen, zoals de Corps de Garde (1634) en de
poortjes van het Geertruits- of Pepergasthuis (1640) en het Prinsenhof (circa 1642)
in de Stad. Het geldt vooral voor interieur-onderdelen, zoals de laat-maniëristische
orgelkast te Zeerijp (1651) en de preekstoelen te Zeerijp (1646, Johan Elderkamp),
Oostum (1663), Appingedam (1665) en Lellens (1668).

Classicisme en Lodewijkstijlen
In de (Hollands-)classicistische stijl met zijn kenmerkende strakke en symmetrische
vormen met frontons en kolossale pilasters is zowel in de Stad als het Ommeland
weinig gebouwd. Het belangrijkste voorbeeld, de borg Nittersum te Bedum (1669),
gebouwd naar plannen van Philips Vingboons, werd in 1818 gesloopt. Het
waterschaps- of zijlvesthuis te Onderdendam uit 1619-'21

Het maniëristische raadhuis van Appingedam met een beeld van vrouwe Justitia in de voorgevel.
Kenmerkend zijn ook de schelphoogvullingen boven de vensters

werd in 1660 in classicistische stijl verbouwd. In de Stad verrezen enkele verhoogde
halsgevels met geprononceerde klauwstukken in classicistische stijl: Martinikerkhof
25 (1660), Oude Ebbingestraat 39 (1661) en Grote Markt 47 (1669).
Naar plannen van Coenraet Roelofsz. verrees in 1655-'57 te Sappemeer een
achtkante koepelkerk met ingezwenkte koepel, geïnspireerd op de kerk van
Willemstad (NB). Naar zijn ontwerp kwam in 1660-'64 de Nieuwe- of Noorderkerk
te Groningen tot stand, waarbij de Amsterdamse Noorderkerk als voorbeeld diende.
In de Groninger Veenkoloniën werden nieuwe, maar traditionele, zaalkerken gebouwd
te Veendam (1660-'62), Hoogezand (1669), Oude Pekela (1683) en Wildervank
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(1687). Opmerkelijk is de geheel onderkelderde kerk te Harkstede, gebouwd in
1692-1700 naar plannen van metselaar Henric Coeur en timmerman Geert van der
Aa. De kerk kwam bewust tot stand in gotische vormen, in wat een ‘nagotische stijl’
(gothic survival) genoemd kan worden en waarvan de consistorie van de St. Bavo
te Haarlem (1658) een belangrijk voorbeeld is.
Aan het eind van de 17de eeuw verschoof het culturele zwaartepunt in Europa van
Italië naar Frankrijk en het Franse hof. In Nederland wordt daarom de architectuur
van de 18de eeuw ingedeeld in drie Lodewijkstijlen. Tot 1740 gaat het om de zware,
maar symmetrische en decoratieve vormen van de Lodewijk XIV-stijl, gevolgd door
de Lodewijk XV-stijl of rococo met zijn zwierige, asymmetrische rocaille-motieven.
Van 1775 tot 1815 kenmerkt de vormgeving zich door de elegante, slanke en
symmetri-
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sche vormen van de Lodewijk XVI-stijl, later overgaand in empire. In deze drie stijlen
zijn in Groningen relatief weinig nieuwe gebouwen tot stand gekomen en ook het
aantal verbouwingen in deze stijl is beperkt. Wel zijn met name diverse kerkinterieurs
in deze tijd verrijkt. Vermeldenswaardig zijn de preekstoelen te Wildervank (kort
na 1694), Uithuizermeeden (1708), Midwolde (1711), Uithuizen (1713) en de
herenbanken te Pieterburen (1707-'16), ontworpen door Allert Meijer met snijwerk
van Jan de Rijk. Beide waren ook verantwoordelijk voor de vier zeer rijk bewerkte
schoorsteenmantels (rond 1700) in de Menkemaborg. Meijer was tevens
verantwoordelijk voor het ontwerp van de in 1718 voltooide toren van de Der Aa-kerk
en de in 1717-'26 gebouwde toren van de Hervormde kerk te Uithuizermeeden
(herbouwd na brand in 1897).
De in 1724 naar plannen van Antoni Verburgh gebouwde Oude Sluis in het
Termunter Zijldiep te Termunterzijl is voorzien van rijke details met wapens in
Lodewijk XIV-cartouches. Ook de gerechtspaal te Farmsum, opgericht in 1727, is
versierd in Lodewijk XIV-vormen.
Het meest kapitale voorbeeld van een herenhuis in Lodewijk XIV-stijl is het Huis
van Sichterman in Groningen, gebouwd in 1746-'50. Het naastgelegen pand
Ossenmarkt 5 kreeg in 1723 een ingangspartij in Lodewijk XIV-vormen. De in 1708
gebouwde toren van de kerk te Midwolda heeft een houten lantaarn met Lodewijk
XIV-motieven. Preekstoelen in Lodewijk XIV-vormen zijn die van Zuidbroek (1736,
Caspar Struiwig) en Noordbroek (1757, W.E. Struve). Een overgang van Lodewijk
XIV-naar Lodewijk XV-vormen vertoont de rijke preekstoel te Noordwolde (1743).
Bij de ombouw tot Provinciaal Hof van Justitie in 1754 kreeg het Groninger
gerechtsgebouw een nieuwe zittingszaal in Lodewijk XV-vormen. Het Zeylsgasthuis
voorzag men in 1751 van een halsgevel in Lodewijk XV-stijl, naar plannen van Jan
Dieters Brugma, en ook het Nieuw Aduardergasthuis kreeg in 1775, naar ontwerp
van G. Bonsema, een dergelijke pronkgevel. Lijstgevels met een in het midden
verhoogde kroonlijst voorzien van snijwerk in Lodewijk XV-vormen hebben Oude
Boteringestraat 12 (1764) en Spilsluizen 18 (1775). Preekstoelen in Lodewijk
XV-vormen zijn te vinden te Losdorp (1775, Abraham Bekenkamp) en Obergum
(1780).
Aan de beide herplaatste borstweringen van de Drie Zijlen te Delfzijl is goed het
verschil te zien tussen die van de Dorpsterzijl in Lodewijk XV-vormen (1752) en
die van de Scharmer- en Slochterzijl in Lodewijk XVI-vormen (circa 1790). De in
1775-'76, naar model van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen, gebouwde
kruiskerk te Oostwold is voorzien van een ingangspoortje in Lodewijk XVI-vormen.
Het rijkste woonhuisvoorbeeld
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De ingangspartij van de kruiskerk te Oostwold heeft een ingangspoortje in ingetogen Lodewijk
XVI-vormen

in Lodewijk XVI-stijl is het brede herenhuis Oude Boteringestraat 44 (1791) in de
stad Groningen. In eenvoudige vormen werd in 1783 de Hervormde kerk van Solwerd
(bij Appingedam) gebouwd, mogelijk naar plannen van G. Bonsema. Sterk
classicistisch van karakter is de pilastergevel Noorderhaven 34 te Groningen (1778,
Jan Wijnhoud), met kolossale ionische pilasters en ranke festoenen onder de vensters.
De Lodewijk XVI- en empire-vormen zijn nog tot in de 19de eeuw toegepast,
zoals te zien is aan de preekstoelen te Meeden (1801), Noorddijk, Huizinge (1808),
Eenrum (1811), Uitwierde (1814), 't Zandt (1823) en Opwierde (1828). Ook nog het
best als laat-empire gekarakteriseerd zouden kunnen worden: de Coendersborg te
Nuis (1813), de koepel Hereweg 122 te Groningen (1818), en de huizen Hoofdweg
21-23 te Wedde (1850) en Hoofdweg 241 te Bellingwolde (1857).

Neoclassicisme en eclecticisme
Pas enige jaren na de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 trok de
economie aan. Met de empire-stijl ontstond een hernieuwde oriëntatie op de klassieke
vormen, met name de strengere Griekse. Dit
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Het stadhuis van de stad Groningen is met zijn kolossale pilasters en forse peristyle een voorbeeld
van het vroege neoclassicisme

leidde tot een stijl die we nu neo-Grec noemen en die rond 1850 overging in het
neoclassicisme. Vroege classicistische voorbeelden zijn de vrijstaande toren van
Hoogezand uit 1783 met laag dak tegen vier frontons en die te Beerta (1806) en
Finsterwolde (1820). Het belangrijkste voorbeeld van neo-Grec is evenwel het stadhuis
van Groningen met zijn forse peristyle. Dit gebouw kwam in 1810 gereed naar het
versoberde ontwerp van Jacob Otten Husly uit 1792.
Als gevolg van de wettelijke gelijkstelling van de godsdiensten in 1798 verrezen
enkele nieuwe kerkgebouwen, waaronder de Doopsgezinde kerk te Groningen (1815).
Een Koninklijk Besluit in 1824 introduceerde voor de kerkenbouw een
subsidieregeling en stelde beoordeling van de bouwplannen door het Ministerie van
Waterstaat verplicht. Deze toetsing was echter organisatorisch en beleidsmatig van
aard en had geen invloed op de stijl; dit is de reden waarom we de vaak gebruikte
term ‘waterstaatsstijl’ vermijden. Vroege voorbeelden van neoclassicistische kerken
zijn de Evangelisch Lutherse kerk te Winschoten (1836), de na oorlogsschade in
1814 herstelde Hervormde kerken van Delfzijl (1830, J. van Essen) en Uitwierde
(1839), alsmede de Hervormde kerken van Muntendam (1840) en Nieuw Beerta
(1856), de R.K. kerk te Veendam (1844, W.L. Hasselbach) en de Doopsgezinde kerk
van Sappemeer (1847). Het mooiste voorbeeld is de neoclassicistisch synagoge te
Winschoten (1854), met rondboogvensters en dorische pilasterportiek.
Classicistische vormen gecombineerd met rondbogen en wenkbrauwen worden
ook wel aangeduid als romantisch classicisme of ‘Rundbogenstil’. De
Zuiderbewaarschool te Groningen (1848, J.F. Scheepers) en het catechisatielokaal
te Warffum (circa 1870) zijn hier voorbeelden van; wenkbrauwen hebben de
Gereformeerde kerk te Roodeschool (1871) en de armenhuizen te Tjamsweer (1873),
Eenum (1876) en Appingedam (1879).
Tot de latere voorbeelden van het neoclassicisme behoren de Korenbeurs te
Groningen (1863, J.G. van Beusekom), het hotel-restaurant Spoorzicht te Loppersum
(1886, O. de Leeuw Wieland) en diverse boerderijen, waaronder Zuidpool te Usquert
(1852) en Hereweg 235 te Meeden (circa 1870). Ook voor kerken bleef het
neoclassicisme gangbaar, zoals voor de Hervormde kerken te Stadskanaal (1863) en
Eexta (1871) en voor de Gereformeerde kerken te Ezinge (1875) en Thesinge (1876).
Het mooiste voorbeeld staat evenwel te Farmsum (1869) met forse toren uit 1856-'57.
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Naarmate men meer stijlinvloeden naast elkaar gebruikte, is het moeilijker te
bepalen of het nog om neoclassicisme of om eclecticisme gaat. Eclecticisme is strikt
genomen het op een originele wijze verwerken van de beste elementen uit vroegere
stijlen. In de praktijk gaat het
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De boerderij Pollux te Zuurdijk is een goed voorbeeld van het in Groningen veel voorkomende
eclecticisme, dat wordt gekenmerkt door witgepleisterde gevels met daarin geprefabriceerde
decoratieve elementen als consoles en vensteromlijstingen

veelal om gebouwen met een neoclassicistische hoofdvorm waarbij de
geprefabriceerde decoratieve elementen als consoles en vensteromlijstingen het
eclectische karakter bepalen. Huize Welgelegen te Glimmen (1853) is een vroeg
voorbeeld, het landhuis De Nienoord te Leek (1885, A.R. Kramer en J. Maris) een
rijk voorbeeld. Ook in de Stad springen enkele gebouwen er uit. De villa's Ubbo
Emmiussingel 2 (1881) en Hereplein (1881), beide naar plannen van G. Schnitger,
vertonen een meer internationaal eclecticisme met Duitse en Franse invloeden. De
Groninger stadsschouwburg (1883) is sterk eclectisch, evenals Villa Gelria (1871,
J. Maris) in dezelfde stad. Opvallend is het grote aantal boerderijen met rijke
eclectische woongedeelten, zoals Ebelsheerd (Nieuw Beerta, 1874), De Blinke
(Nieuwolda, 1876), Framaheerd (Huizinge, 1875) en Wester Enzelens (Garrelsweer,
1883).

Neogotiek en neorenaissance
De omstreeks 1830 uit Engeland overgekomen decoratieve, sterk romantisch getinte
vorm van neogotiek, die ook wel Willem II-gotiek wordt genoemd, kent in Groningen
weinig voorbeelden. Tot de schaarse werken behoren de katholieke kerk te Uithuizen
(1858) en de Hervormde kerk te Usquert (verbouwd 1863), beide ontworpen door
J.F. Scheepers. Opvallend is de verbouwing van Huis Ekenstein te Tjamsweer (1869,
H.J.H. Groneman), waarbij binnen een neoclassicistische hoofdstructuur neogotische
details zijn toegepast, hetgeen heeft geleid tot de combinatie van wenkbrauwen en
driepassen. Kort na 1850 verscheen de neogotiek, een Frans geïnspireerde stijl waarbij
men een ‘archeologisch’ zuiver gebruik van gotische vormen nastreefde. De neogotiek
werd bij uitstek de stijl voor katholieke kerken, waarvan de bouw na het herstel van
de bisschoppelijke hiërarchie (1853) een hoge vlucht nam, vooral toen na 1868 de
eerdere overheidsbemoeienis werd losgelaten. In de provincie Groningen, dat deel
uitmaakte van het bisdom Utrecht, werden de eerste Rooms-Katholieke kerken,
gebouwd naar plannen van P.J.H. Cuypers, zoals te Kloosterburen (1868), Sappemeer
(1872) en de St.-Josephkerk in de stad Groningen (1886). Een tweede groep katholieke
kerken, van bescheidener formaat, werd in 1880 door A. Tepe ontworpen: Ter Apel,
Winschoten en Bedum. N. Molenaar ontwierp in 1891 de kerk te Maartenshoek
(Hoogezand-Sappemeer) en in 1895 de imposant boven de omringende bebouwing
uitrijzende kerk van Oude Pekela.
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Behalve voor kerken bleek de neogotiek ook bij uitstek geschikt voor
overheidsgebouwen, zoals de strafgevangenis (1882) in de stad Groningen, die het
uiterlijk van een middeleeuws kasteel kreeg. Ook het station (1893) van Groningen
en enkele van de door J. van Lokhorst ontworpen universiteitsgebouwen aldaar, zoals
het Mineralogisch-Geologisch Instituut (1898) en het Physisch Laboratorium (1899)
verrezen in neogotische stijl. Slechts enkele woonhuizen in de Stad werden in deze
stijl gebouwd:

De neogotische R.K. St.-Willibrorduskerk van Oude Pekela rijst hoog op boven de omringende
Veenkoloniale lintbebouwing
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Oude Boteringestraat 59 (1896, P.M.A. Huurman) en Oude Kijk in 't Jatstraat 15
(1896, A.Th. van Elmpt). Een speciale plaats wordt ingenomen door de in Groningen
geboren rijksbouwmeester C.H. Peters. In Groningen ontwierp hij in 1883 het voorm.
gemeentelijk ontvangerskantoor Reitdiepskade 1 en in 1894 het Groningsch Museum
van Oudheden. Zijn interessantste werk is evenwel het raadhuis van Winschoten
(1895), waarvan K. de Grooth uitvoerend architect was. Zijn vormentaal, geïnspireerd
op de romano-gotiek en het maniërisme in Groningen, leidde tot een eigen combinatie
van neogotische en neorenaissance-elementen. Die stijl wordt wel denigrerend
‘postkantoren-gotiek’ genoemd, omdat ze vooral tot uiting komt in de postkantoren
die naar zijn ontwerp in het hele land verrezen. Goede voorbeelden zijn die te
Winschoten (1907) en Groningen (1908). Zijn verbondenheid met de provincie kwam
ook tot uitdrukking in publicaties en in kerkrestauraties. Onder zijn leiding zijn onder
meer de kerken van Winschoten (1905), Haren (1914) en Ulrum (1916) gerestaureerd.
Late neogotische gebouwen naar voorbeeld van verdwenen gebouwen in de stad
Groningen zijn het gemeentelijk ontvangerskantoor Oude Boteringestraat 19 (1913,
J.A. Mulock Houwer) en het raadhuis van Zuidhorn (1916, K. Siekman).
Tegen 1875 ontstond de derde belangrijke neo-stijl, de neorenaissance, die
teruggreep op de (maniëristische) architectuur van de Gouden Eeuw in de late 16de
en vroege 17de eeuw. Vooral in Groningen leidde dit tot een lange revival-periode.
Vroege voorbeelden in de stad zijn het Hygiënisch-Pharmacologisch Laboratorium
(1883, J. van Lokhorst) en de herenhuizen Ubbo Emmiussingel 19-21 (1883, G.
Schnitger). Rijke voorbeelden zijn het agentschap van de Nederlandsche Bank (1892,
A. Salm) en de villa's Praediniussingel 17-21 (1896). Buiten de stad verrezen enkele
imposante villa's in deze stijl: Bellevue te Loppersum (1890, O. de Leeuw Wieland),
't Huis de Wolf te Haren (1892) en Buitenlust te Appingedam (1892, H.P. Hazeu).
Woongedeelten van villaboerderijen werden eveneens in deze stijl gebouwd, zoals
bij De Boschplaatse (Blijham, 1887), Huningaweg 15 (Oostwold, 1890), Oosterstraat
53 (Scheemda, 1897) en Hoofdweg 252 (Bellingwolde, 1901).
Het nieuwe Academiegebouw te Groningen, nodig nadat brand de voorganger had
verwoest, werd uitgevoerd in rijke neorenaissance-stijl. Volgens de ontwerper J.A.W.
Vrijman zou men, als men in 1614 bij de stichting van de universiteit over voldoende
geld had beschikt, in deze stijl hebben gebouwd. Ondanks felle kritiek op het ontwerp
kwam het in 1909 gereed. In dezelfde stijl realiseerde hij in 1915-'17 ook de nieuwe
hoofdvleugel voor het Provinciehuis en in 1922 het Rijksarchief. Ook het raadhuis
van Muntendam (1917) en de Rijks Hogere Burger School te Appingedam (1917)
zijn late voorbeelden van neorenaissance.
Veelal in combinatie met neorenaissance-elementen werd ook de chaletstijl
toegepast met zijn op de hout- en vakwerkbouw geïnspireerde decoraties. Goede
voorbeelden in de stad Groningen zijn het Regulateurshuis van de gemeentelijke
gasfabriek (1892, K.H. Holthuis) en de ambachtsschool (1882) en het zeer rijke pand
Heresingel 13 te Groningen (1894) naar plannen van A. Salm. Andere voorbeelden
zijn de huizen Emmastraat 8 (Winschoten, 1905), Boslaan 4 (Ter Apel, circa 1905)
en De Gast 34 (Zuidhorn, 1914).

Jugendstil, rationalisme en heroriëntatie
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Omstreeks de eeuwwisseling maakten de neostijlen gaandeweg plaats voor andere
stromingen. Een toenemend geloof in de vooruitgang stond aan de wieg van een
nieuwe stijl, met vormen gebaseerd op gestileerde plantaardige motieven: de art
nouveau of jugendstil. De art nouveau kent een wat zwieriger vormgeving dan de
meer geometrische jugendstil, die in Nederland beter aansloeg. Harde en licht
gekleurde bouwmaterialen spelen een belangrijke rol. Jugendstil is vooral te vinden
bij nieuwe gebouwtypen en winkels. De manufacturenwinkel te Wildervank is een
fraai voorbeeld. Deze kreeg in 1910 zijn huidige aanzien naar plannen van J. Siccama
met kenmerkende lichtgele verblendsteen en gedrukte hoefijzerboog. Ook veel villa's
verrezen in deze stijl: het

De villa Rijksstraatweg 19 te Haren is uitgevoerd in jugendstilvormen, wat vooral te zien is aan het
tegeltableau in de topgevel
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Hoog op het Hogeland staat één van de laatste scheppingen van H.P. Berlage; het raadhuis van
Usquert, gebouwd in een gestileerde vorm van het rationalisme (1992)

Reddinckhof (Ten Boer, 1905), De Gast 54 (Zuidhorn, 1910) en Liquenda (Haren,
circa 1910). Karakteristiek zijn de villaboerderijen Hoofdweg 81 (Nieuw Beerta,
1909), Antoniahoeve (Opende, 1911) en Meiborg (Scheemda, 1912).
Vooral in de Stad is de jugendstil tot grote bloei gekomen. Bij het woonhuis
Noorderstationstraat 47-49 (1900) overheerst nog de combinatie met chalet-vormen.
Bij het kantoor van het Nieuwsblad van het Noorden (1903, G. Nijhuis) springen
vooral de tegeltableaus in het oog. Ook A.Th. van Elmpt maakte hier veel gebruik
van, zoals in zijn ontwerpen voor Herestraat 101 (1903) en de meubelfabriek
Oosterstraat 19 (1905). Andere voorbeelden van jugendstil zijn de winkelgalerij
Brugstraat 19-31 (1909-'10, P.M.A. Huurman) en de villa's Huize Tavenier (1904,
A.Th. van Elmpt) en Zuiderpark 25 (1905, P.M.A. Huurman).
Het rationalisme is de stijl waaraan vooral de naam van H.P. Berlage verbonden
is. Een rationele vormentaal en robuuste bakstenen bouwvolumes zijn kenmerkend.
In Groningen zijn zowel een vroeg als een laat werk van Berlage te vinden. In de
Stad verrees de Villa Heymans (1894) in een architectuur die de nadruk legt op de
compositie van de ruimten en waarin de versiering beperkt blijft tot essentiële
onderdelen. In Usquert staat zijn bekende raadhuis (1928-'30), waar zijn
rationalistische uitgangspunten op een sobere en gestileerde wijze vorm hebben
gekregen. Ook het werk van K.P.C. de Bazel wordt tot het rationalisme gerekend;
het huis Voorveld (Haren, 1919) is hier een voorbeeld van.
De invloed van Berlage is herkenbaar in de raadhuizen van Winsum (1906),
Uithuizen (1907), Uithuizermeeden (1908) - alle naar plannen van A.L. van Wissen
- maar ook in de Julius Oppenheimbank (Groningen, 1905) naar
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plannen van A.J. Sanders en de openbare leeszaal te Appingedam (1911).
Rationalistische kenmerken bezit ook een groep Gereformeerde kerken. Daarvan is
de belangrijkste de Zuiderkerk te Groningen (1900), naar plannen van Tj. Kuipers
en Y. van der Veen. Zij ontwierpen in dezelfde stad ook de synagoge (1905), waarbij
naast rationalistische elementen tevens oriëntaliserende vormen zijn toegepast. Van
der Veen gebruikte de Zuiderkerk als model voor de kerk van Spijk (1905); ook zijn
kerken te Garrelsweer (1908), Schildwolde (1911) en Siddeburen (1912) lijken sterk
op elkaar. De kerk te Winschoten (J. van Lenning, 1901) diende aannemer C. Linzel
als voorbeeld voor die van Sappemeer (1904) en Stadskanaal (1908). Krachtiger van
vorm is weer het ontwerp van de Gereformeerde kerk te Wildervank (Tj. Kuipers,
1910).
Als reactie op jugendstil en rationalisme ontstond een stroming die wordt aangeduid
als heroriëntatie of nieuwe historiserende stijl. In de vormgeving sloot deze aan bij
de internationale traditie van barok en classicisme. Ze kende vooral haar toepassing
bij kantoorpanden, villa's en landhuizen en er zijn onder meer Engelse en Duitse
invloeden in te onderscheiden. De Engelse invloed staat bekend als cottagestijl en
de Duitse als ‘Um 1800’-stijl. Voorbeelden van cottagestijl zijn Hoofdstraat 33 te
Leens (1912), naar plannen van T. Reitsema, en het bouwhuis te Veendam (1918).
Voorbeelden van ‘Um 1800’-stijl zijn de villa's Buitenwoelkade (Veendam, 1911),
Ithaca (Loppersum, 1915) en Nijverheidskade 91 (Wildervank, 1911), de laatste van
de hand van J. Siccama. Te Veendam zijn de Rijks Hogere Burger School (1910,
J.A.W. Vrijman) en de MULO-school (1915, J. Stuivinga) in deze statige stijl
gebouwd. Voorbeelden van de Hollands-classicistische variant van de ‘Um 1800’-stijl
zijn het Chemisch Laboratorium (Groningen, 1910) en Huize de Kempenaar (Haren,
1910).

Expressionisme, functionalisme en traditionalisme
Na de Eerste Wereldoorlog werd vooral in Amsterdam volkswoningbouw gerealiseerd
in een expressieve baksteenarchitectuur, waarin de structuur van de hoofdvorm
voorop stond. De hieruit voortvloeiende stijl staat bekend als expressionisme, maar
wordt ook Amsterdamse School genoemd. In Groningen werd relatief veel in deze
stijl gebouwd. De Rijks Hogere Burger School te Ter Apel (1924, G. Westerhout)
is hier een goed voorbeeld van, evenals het kantoor van Gemeentewerken te
Groningen (1928, S.J. Bouma). Woonhuizen in zeer expressieve vormen zijn:
Molenweg 18 (Haren, circa 1925), Finhil (Hoogezand, 1934) en Breidablok
(Loppersum, 1929), de laatste voor en door de architect T. van Hoorn. Andere
voorbeelden zijn het landbouwmechanisatiebedrijf Unicum (Bierum, 1934), naar
ontwerp van D.H. Top en de baarhuisjes van de begraafplaatsen te Garsthuizen en
Oosterwijtwerd uit 1931. Van de kerken moeten genoemd worden de Gereformeerde
kerken te Lutjegast (1922, J. de Haan), Appingedam (1926, E. Reitsma), Oostwold
(1930, B. Jager), Kantens (1932, B. Jager), Onderdendam (1932, A. Wiersema) en
Westeremden (1934, A. Wiersema).
Na 1925 werden de vormen soberder en ontstond een variant die onder invloed
van het werk van W.M. Dudok kubistisch (of zakelijk) expressionisme wordt genoemd.
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Hier springen scholen het meest in het oog; te Groningen de Hendrik Westerschool
(1927) en de Rabenhauptschool (1928), beide naar plannen van S.J. Bouma, en te
Delfzijl de zeevaartschool (1934, C.C.J. Welleman). Andere voorbeelden zijn de
villa Omnia Vanitas (Wildervank, 1937) en de door W. Reitsema ontworpen
woonhuizen te Zuidhorn (circa 1933) en Aduard (1936). Te Groningen ontwierp E.
Reitsma in 1928 de dubbele villa's (Nassaulaan 4-6), waarna hij te Haren voor zichzelf
een sterk vergelijkbaar woonhuis liet bouwen (Rijksstraatweg 342). Een volledig
gebouw in art déco-stijl is het kantoorgebouw van de Groninger bank te Groningen
(1917, J.G. en A.D.N. van Gendt).
Tussen 1920 en 1935 ontstond de internationale moderne stijl, in Nederland bekend
onder de naam het Nieuwe Bouwen, ook wel Nieuwe Zakelijkheid of functionalisme
genoemd. Het meest karakteristieke voorbeeld is wel de Nijverheidsschool te
Groningen, met haar kenmerkende wit gepleisterde wanden, platte daken en
doorlopende stalen vensters. Deze werd in 1922-'23 opgetrokken naar plannen van
L.C. van der Vlugt en constructeur J.G. Wiebenga. Andere voorbeelden zijn de villa
Linea Recta (Zuidhorn, 1924) en het dubbele woonhuis U. Wilkenstraat 15-17
(Veendam, 1933). Zeer karakteristiek met gepleisterde rechthoekige bouwvolumes
is de villa Dr. P. van Dijkstraat 4 te Winschoten (1936, H.P.C. de Haan).
Als tegenhanger van het modernisme ontstond eveneens in de jaren twintig het
traditionalisme, ook wel bekend als de Delftse School. Niet de strakke lijnen en het
platte dak, maar de vaderlandse baksteenbouw en het hoogopgaande dak stonden
centraal. Op de grens van beide stijlen staat de woning met atelier Oosterstraat 58
(Warffum) ontworpen in 1930 met moderne en traditionele elementen door Job
Hansen voor kunstschilder Ekke Kleima. De villaboerderij Oudelaan (Wadwerd)
met hoogopgaand dak en twee erkers werd in 1924 gebouwd naar ontwerp van C.
de Groot. Ook de villa De Gast 16 (Zuidhorn, 1938) is een goed voorbeeld van
traditionalisme. Van de kerken noemen we de (Geref.) Goede Herderkerk te
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Het woon- en winkelpand W.H. Bosgrastraat 138 te Oude Pekela is gebouwd in een kubistische, maar
wel sterk plastische, variant van het expressionisme

Bedum (1936) naar plannen van E. Reitsma en A. Wiersema en de R.K. kerk te Wehe
den Hoorn, naar ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers jr., beide met forse torens en
hoogopgaande daken.
Ook na de Tweede Wereldoorlog bepaalden het Nieuwe Bouwen en het
traditionalisme het gezicht van de architectuur. Bouwwerken uit de naoorlogse periode
zijn hier slechts spaarzaam opgenomen; een uitgebreider overzicht valt buiten het
kader van dit boek.

Het streekeigene
In detail beschouwd heeft elke provincie een eigen bebouwingskarakteristiek. Door
de geringere mobiliteit in het verleden is het onmiskenbaar dat in de lokale
gebruiksarchitectuur (‘Vernacular’) plaatselijk licht afwijkende vormen voorkomen.
Deze verschillen zijn niet altijd even eenvoudig te benoemen, laat staan te verklaren.
Plaatselijke bouwtradities, plaatselijke bouwmeesters en afgeleide architectuurtheorie
hebben hier vermoedelijk mee te maken. Door de voortschrijdende architectonische
erosie zijn ook niet altijd voldoende voorbeelden meer aanwezig. Samen met het in
statistische zin voorkomen, of juist ontbreken, van bepaalde groepen gebouwen blijkt
het architectonische beeld per provincie te verschillen. Het ontbreken van meerdere
oude steden, het weinig voorkomen van grote gebouwencomplexen buiten de stad
en de monumentale aanwezigheid van veel romanogotische kerken en veel kapitale
‘heerden’ zijn karakteristiek voor Groningen.
Op detailniveau valt te wijzen op de laat-16de- en vroeg-17de-eeuwse
maniëristische gebouwen met kloostervensters (Groninger vensters) en
schelpboogvullingen boven de vensters, te zien in de Stad bij Poelstraat 8, Zwanestraat
12 (1612), Nieuwe Ebbingstraat 2 (1622), Damsterdiep 40-42 en het Goudkantoor
(1635), alsmede bij het stadhuis te Appingedam (1630). Bij een verbouwing in 1913
kreeg het middeleeuwse Calmershuis te Groningen
neorenaissance-schelpboogvullingen.
Eveneens karakteristiek is het voorkomen van driezijdig uitgebouwde erkers dan
wel driezijdige middenrisalieten, bij woonhuizen en boerderijen. Voorbeelden zijn
Hoofdweg 24 (Finsterwolde, circa 1880), Torenhoeve (Wildervank, circa 1880),
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Remkesheerd (Hamdijk bij Nieuweschans, 1887), W. de Zwijgerstraat 1 (Baflo,
1880) en te Meeden de rijke voorbeelden Hereweg 73 (circa 1870) en Hereweg 324
(1872).
Als een afgeleide van de boerderijen met krimpen zijn ook de
landarbeiderswoningen met krimpen karakteristiek, bijvoorbeeld Stadsweg 29-35
(Wirdum), G. Gernaatweg 41-43 (Ganzedijk bij Finsterwolde) en Wollinghuizerweg
141 (Wollinghuizen bij Vlagtwedde), alle uit circa 1890.

Tuinstijlen
Door het geringe aantal bewaard gebleven borgen is het aantal tuinen en parken in
de provincie beperkt. Wel bestaan er diverse fraai aangelegde stadsparken,
begraafplaatsen en vooral diverse vermeldenswaardige boerentuinen.
De Menkemaborg kreeg begin 18de eeuw een formele, symmetrisch opgebouwde
lusthof met parterres. De 18de-eeuwse aanleg is in 1921 naar plannen van H.
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Copijn gereconstrueerd. Ook de tuinen bij Verhildersum (Leens), de Ennemaborg
(Midwolda) en Rusthoven (Wirdum) zijn recentelijk gerenoveerd. Het mooiste park
is dat van de Fraeylemaborg te Slochteren, oorspronkelijk kort na 1691 in formele
Franse stijl aangelegd met zowel aan voor- als achterzijde een centrale zichtas. In
het park zijn rond 1781 al enkele partijen aangelegd in vroege landschapsstijl, een
Engels beïnvloede tuinstijl die een geïdealiseerd natuurlijk landschap nabootste.
Rond 1820 werd het geheel naar plannen van L.P. Roodbaard omgevormd in rijpe
landschapsstijl met hoogteverschillen, boomgroepen, slingerpaden en
serpentinevijvers. Ook het park van Huis Ekenstein (Tjamsweer) kreeg in 1827 een
aanleg in deze stijl door Roodbaard. Andere voorbeelden van rijpe landschapsstijl
zijn te vinden bij huis Welgelegen (Glimmen, 1853) en de Buitenwerf (Winschoten,
1872). De tuin van de buitenplaats Groenestein (Groningen) werd in 1871 aangelegd
naar plannen van H. Copijn.
Tot de late landschapsstijl behoort de tuin van Hoofdstraat West 70 (Winsum) uit
1911. Deze stijl was tevens geschikt voor het omvormen van oude vestingwerken,
zoals te Groningen het Sterrebos (1882), naar plannen van L.P. Zocher, en het
Noorderplantsoen (1882), door H. Copijn. Het Stadspark (1913) te Groningen, naar
ontwerp van L.A. Springer en J.A. Mulock Houwer, kreeg ook recreatieve elementen,
zoals sportvelden en een ren- en drafbaan. Een gemengde tuinstijl hebben het
Hertenkamp te Veendam (circa 1916) en het naar plannen van J. Vroom jr. aangelegde
Julianapark te Stadskanaal (1922).
Een fraaie tuinaanleg is ook te vinden op de begraafplaatsen van onder meer
Veendam, Winschoten, Finsterwolde en Groningen (Esserveld, 1924). Ook kent de
provincie Groningen een aantal tuindorpen: de Halmbuurt (1914) en de Suikerbuurt
(1919) te Hoogkerk, het Ago-dorp te Ter Apel (1915), De Hoogte te Groningen
(1917) en het tuindorp te Onnen (1920), de laatste naar ontwerp van J. Vroom jr.
De boerentuinen bevatten vanouds praktische onderdelen als een windkering (of
mantel), een gracht (drinkwater voor het vee), een boomgaard (of appelhof), een
moestuin en een bleekveld. De voortuin kreeg veelal een vormgeving in een
(Groningse) landschappelijke stijl. Tot de oudste behoren die van Poortweg 1 te
Nieuweschans (1857) met vijver en heuvel en die van R. Abdenaweg 1 te Midwolda
(1858). Tot de tweede periode, gekenmerkt door mozaïekperken, behoren Huningaweg
15 (1890) en Goldhoorn 33 (1894), beide te Oostwold, en Hoofdweg 165 te
Bellingwolde (1895). Veel van de boerentuinen uit de jongste groep, herkenbaar aan
een losser padenverloop, heestergroepen en vijverpartijen, werden ontworpen door
J. Vroom sr. Voorbeelden zijn te vinden bij: de Meiborg te Scheemda (1912), de tuin
bij het woonhuis Verlengde Hoofdweg 3 (1913) en de Ebelsheerd (1914) beide te
Nieuw Beerta, en verder bij Goldhoorn 33 (1915) te Finsterwolde en Hereweg 118
te Meeden.

Gebouwtypen
Naast een onderscheid in bouwstijlen bestaat er ook een functionele differentiatie in
gebouwtypen. Gebouwen met een godsdienstige of woonfunctie zijn van alle tijden
en kwamen al aan de orde. De bouwkundige weerslag van de agrarische functie is
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dermate streekgebonden dat ze bij de regio's behandeld wordt. Wat blijft is de
functionele differentiatie bij openbare gebouwen, bijzondere bouwsels en
bedrijfsgebouwen.
Van de oudste gebouwen voor het openbaar bestuur resteren de stadhuizen van
Appingedam (1630) en Groningen (1810), evenals één van de beide rechthuizen van
Westerwolde, namelijk die te Bellingwolde (1643). Andere rechthuizen staan te
Slochteren, Westeremden (beide 17de eeuw) en Onderdendam (1804). Bij de
raadhuizen (gemeentehuizen) is het kenmerkend dat ze veelal in eerste instantie
onderdak vonden in hotels. Zo hebben Grootegast, Loppersum en Bedum nog steeds
hun ‘hotel gemeentehuis’. In de perioden 1906-'11 (Winsum, Kantens en Ten Boer)
en 1924-'29 (Loppersum, Midwolda en Nieuwolda) verrezen vele nieuwe raadhuizen
In de 17de eeuw was al tegen de kerk in Zeerijp een schooltje gebouwd, maar pas
na de onderwijswet van 1806 kreeg het onderwijs zijn eerste eigen gebouwen. Vroege
voorbeelden zijn die in Sint-Annen uit 1806 (verbouwd 1890) en te Uithuizen (1822).
Het Schoolbesluit van 1880 en de Leerplichtwet van 1901 leidden tot nieuwe impulsen
in de scholenbouw, zoals te zien te Winsum (1883), Harkstede (1884), Warffum
(1887) en Ten Post (1907). Vooral de Schoolwet van 1920 gaf aanleiding tot de bouw
van een groot aantal scholen; confessionele te Bierum (1921) en Thesinge (1921) en
rijk uitgevoerde openbare te Haren aan de Waterhuizerweg (1922) en de Kerkstraat
(1927). In de Stad verrezen enkele fraaie scholen waaronder de Simon van
Hasseltschool (1926) en de Hendrik Westerschool (1927). Na de invoering van de
Wet op het hoger onderwijs in 1863 kwamen de eerste Hogere Burger Scholen tot
stand. In de Stad bouwde men er in korte tijd twee (1864 en 1868). Het mooiste
voorbeeld is echter die te Sappemeer (1868), later het dr. Aletta Jacobslyceum
genoemd naar haar belangrijkste leerlinge.
Andere openbare gebouwen zijn de gerechtsgebouwen te Appingedam (1844),
Zuidhorn (1882) en Zuidbroek (1882) en de belastingkantoren te Zuidhorn (omstreeks
1920) en Winschoten (1922). Kenmerkend zijn ook de marechausseekazernes te
Nieuweschans (1918), Bellingwolde
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De Geref. lagere school te Baflo is een goed voorbeeld van een middengangschool met twee lokalen

(circa 1920) en Vlagtwedde (1922). De postkantoren vallen in twee groepen uiteen,
de neoclassicistische, gebouwd in opdracht van de gemeente, zoals te Uithuizen
(1885) en te Loppersum (1897), en de neogotische die van staatswege zijn gebouwd,
zoals te Oude Pekela (1898), Winschoten (1907) en Groningen (1908). Latere
voorbeelden zijn de postkantoren te Wildervank (1912) en Winsum (circa 1920).
Opvallend zijn ook de Armenhuizen of diaconiewoningen in diverse dorpen: Huizinge
(1835), Lellens (1852), Tjamsweer (1873), Eenum (1876) en Middelstum (1887).
De stad Groningen heeft de meeste gebouwtypen; daaronder één van de eerste
strafgevangenissen (1882) van na de invoering van het nieuwe wetboek van strafrecht
in 1881. Andere voorbeelden zijn de stadsschouwburg (1883), de vernieuwde sociëteit
De Harmonie (1891), het Groningsch Museum (1894), het R.K. ziekenhuis (1923)
en de diverse onderwijsgebouwen en laboratoria van de universiteit.
Bij de sectoren vervoer en bedrijf trad eveneens een functionele differentiatie op.
Bij de voor rekening van de Staat aanbestede stationsgebouwen bestond oorspronkelijk
een systeem van vijf klassen. Bewaard zijn de stations 3de klasse te Winschoten en
4de klasse te Scheemda, beide uit 1865. Latere stations zijn die te Loppersum (1883),
Delfzijl (1884) en Baflo (1891) en het imposante Groninger hoofdstation (1893).
Ook andere maatschappijen lieten stations bouwen, zoals te Veendam (1909), Ulrum
(1920), Kolham, Engelbert en Tjuchem-Meedhuizen; de laatste drie kwamen in 1926
tot stand langs de voorm. Woldjerspoorlijn. Een andere belangrijk spoorweggebouw
is de locomotievenloods te Nieuweschans (1877). Van de diverse tramlijnen resteren
de tramstations te Ter Apel (1912), Leek (1913) en een paardentramremise te Ulrum
(rond 1910).
Oorspronkelijk waren in elk groter dorp wel één of meer korenmolens te vinden.
Doorgaans werden de molens hoog opgemetseld en van een stelling voorzien.
Beltmolens komen in Groningen niet voor, terwijl bij Ter Wisch de enige oude
Groninger standerdmolen staat. Deze is afkomstig van de wallen van Bourtange,
alwaar nu een kopie staat. Een kenmerkend element van de Groninger molen is het
zogeheten zelfzwichtend wieksysteem.
Hierbij wordt de wind niet opgevangen door voorgelegde zeilen, maar door wieken
met kleppen, die instelbaar zijn al naar gelang van de windkracht. In de provincie
komen nog zo'n twintig poldermolens voor. Van de industriemolens valt vooral de
houtzaagmolen in Woltersum (1867) op. Tekenend voor het lot van vele molens is
de voorm. olieslagerij ‘De Eendracht’ te Tjamsweer waar een uit 1802 stammende
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molen in 1900 gedeeltelijk werd gesloopt toen men overging op stoomkracht.
Eveneens kenmerkend zijn de zogeheten sarrieshutten. Het woord sarries is een
verbastering van recherche, en hut slaat op de veelal nog in opzet 17de-eeuwse
woning van de toezichthouder op de belasting op het gemaal van broodkoren. In
1855 werd deze belasting afgeschaft. Sarrieshutten zijn onder meer nog te vinden te
Niehove, Wagenborgen, Winsum, Uithuizen en Spijk.
Net als in vele andere provincies zijn weinig gebouwen
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De houtzaagmolen ‘Fram’ te Woltersum heeft een opsleep waarover de boomstammen uit het water
getrokken kunnen worden

van industrie en nijverheid bewaard gebleven. Kenmerkend voor de Stad zijn de vele
pakhuizen, die alles te maken hebben met handelsfunctie van Groningen. Van de
nog werkende steenfabrieken is Fivelmonde bij Delfzijl - met schoorsteen (1865),
oven (1916) en droogloodsen (1925) - het mooiste voorbeeld. Niet meer werkend is
de fabriek te Muntendam (1893). Bewaard gebleven zijn verder de kalkovens te
Appingedam en Garmerwolde (1876) en de stoomhoutzagerij en -schaverij
Nooitgedacht te Nieuwe Pekela (1875). De best bewaard gebleven voorbeelden van
strokarton- en aardappelmeelfabrieken zijn De Toekomst te Scheemda (1899 en
1908), De Halm te Hoogkerk (1913) en de aardappelmeelfabriek Ter Apel e.o. (1916).
Andere sporen van industrieel erfgoed zijn de Fongers rijwielfabriek te Groningen
(1896), de Bronsmotorenfabriek te Appingedam (1906), de voorm.
elektriciteitscentrale te Veendam (1901) en de voorm. gasfabrieken te Groningen
(1892), Appingedam (1905) en Bedum (1910).
Ook de weg- en waterbouw leveren enkele vermeldenswaardige bouwwerken op,
zoals de Winsumer- en Schaphalsterzijl (1663, verbouwd 1753), de Aduarderzijl
(1706), de Termunterzijl (1724) en de Noordpolderzijl (1811). Van jongere datum
zijn de gemalen, waaronder het stoomgemaal bij Winschoten (1878 en 1895), gemaal
de Waterwolf (1920-'21) en gemaal Cremer (1930-'31). Van de vele bruggen vallen
de hoogholtjes (hoge bruggen) in ijzer te Westerwijterd en in gewapend beton te
Zandeweer op; evenals de ‘draai’ (draaibrug) te Briltil (1896) en de ‘klappen’
(ophaalbruggen) te Niekerk (1879) en Winschoten, beide met kandelaberzuilen.
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Materiaal en constructie
Inleiding
Behalve door stijl en verschijningsvorm wordt een gebouw bepaald door de gebruikte
materialen en constructies. Achter de direct zichtbare buitenkant van een oud gebouw
is meer historische bouwsubstantie aanwezig dan men vaak aanneemt; muren,
balklagen, kappen en kelders die inzicht geven in de vaak complexe
bouwgeschiedenis. Gebouwen behoren tot de meest bestendige gebruiksvoorwerpen.
Ze belichamen een versteende geschiedenis, een bouwkundig archief in weer en
wind, waar ondanks latere verbouwing nog veel aan afgelezen kan worden, maar dat
ook zelden al zijn geheimen prijs zal geven. In dit hoofdstuk zal worden gekeken
naar de bouwtechnische ontwikkeling van de belangrijkste oude gebouwtypen: de
kerken en woonhuizen. Verder komen enkele meer recente ontwikkelingen aan bod.

Stapelbouw en skeletbouw
Het eigen gewicht van een constructie resulteert in verticale krachten die naar de
fundering afgevoerd moeten worden. De twee belangrijkste constructieprincipes,
stapelbouw en skeletbouw, doen dit elk op hun eigen wijze. Zoals de naam al zegt,
worden bij de stapelbouw materialen op elkaar gestapeld en gaat het om een
gelijkmatige krachtenafdracht waarin drukkrachten een hoofdrol spelen. Stapelbouw
is een kenmerk van romaanse en romano-gotische architectuur. De gebruikte
rondboogopeningen kunnen niet te breed zijn, omdat anders de druk van de
bovengelegen muurdelen te groot zou worden. Geconcentreerde krachtenafdracht
is het principe achter de skeletbouw. De door het eigen gewicht veroorzaakte verticale
krachten worden op regelmatige afstanden geconcentreerd via pijlers. Het
tussenliggende vak wordt travee genoemd. Een belangrijk voordeel van deze
bouwwijze is het onderscheid dat ontstaat tussen scheidende en dragende
constructiedelen. Voor de gotische architectuur is dit van wezenlijk belang. De
krachten van de gewelven worden via de gewelfribben op onderliggende pijlers
afgedragen met als gevolg dat in de muren grotere openingen aangebracht kunnen
worden. In een constructie met bogen of gewelven komen behalve verticale ook
horizontale krachten voor, de
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Meloenvormig koepelgewelf met ribben en drukring in de Herv. kerk te Krewerd, waarvan de licht
bollende gewelfvlakken met siermetselwerk zijn ingevuld. De gepleisterde lage aanzetstukken geven
de aanluiting met het muurwerk aan (1972)

zogeheten spatkrachten. Om te zorgen dat gewelven en bogen niet door hun eigen
gewicht uit elkaar worden gedrukt, zijn tegenkrachten nodig. Bij gebouwen dienen
steunberen als drukschoren aan de buitenzijde. Spatkrachten kunnen ook worden
opgenomen door smeedijzeren trekankers. Smeedijzer is een materiaal dat, net als
hout, goed trekkrachten op kan nemen. Natuur- of baksteen kan dat niet.
Een belangrijk constructief element in de Groninger romano-gotische kerkenbouw
is het zogeheten meloenvormig koepelgewelf of meloengewelf. Dit is een ellipsvormig
koepelgewelf dat in zijn vorm overeenkomsten vertoont met een halve meloen. De
ribben worden niet in een sluitsteen maar in een sluitring opgevangen, terwijl de
tussenliggende gewelfvlakken licht bollend zijn aangebracht. Door deze vorm ligt
de geboorte (aanzet) van het gewelf laag, wat voor geringe spatkrachten zorgt,
waartegen
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Opengewerkte tekening van het schip met meloenvormige koepelgewelven van de Herv. kerk van 't
Zandt

bescheiden steunberen of lisenen volstaan. De spitsboogvorm van de muraalbogen
staat echter wel relatief hoge vensters toe. Het eerste meloengewelf zou in 1222
geslagen zijn in het koor van het cisterciënzerklooster in Mariënfeld (Westfalen),
ten oosten van Münster. In Groningen heeft de kerk van Leermens één van de eerste
koepelgewelven en die van 't Zandt een van de laatste. Een vereenvoudigde vorm
van het meloengewelf is de hangkoepel, die wordt geconstrueerd op een vierkante
plattegrond waaromheen een cirkel is geschreven als grondlijn voor een halve
bolvorm. Door de opgaande muren worden aan de vier zijden van deze bolvorm als
het ware segmenten afgesneden. In stad Groningen heeft een aantal 13de-eeuwse en
vroeg-14de-eeuwse kelders dergelijke gewelven, zoals Grote Markt 36, het
Calmershuis (Oude Boteringestraat 24), het Hinckaertshuis (Oude Kijk in 't Jatstraat
6) en Hoge der A 17.
Houtconstructies zijn vanouds opgebouwd volgens de principes van de skeletbouw,
waarbij de houten balken zowel druk- als trekkrachten op kunnen nemen. De
dakbedekking wordt gedragen door een kapconstructie die de krachten op
geconcentreerde wijze afdraagt. De oudste kapconstructies bestaan uit een groot
aantal sporenparen, waarvan de sporen op een of meer plaatsen gekoppeld zijn door
haanhouten. Een aantal van de oudste Groninger kerken heeft nog een dergelijke
sporenkap, zoals te Garnwerd (1229), Oosterwijtwerd (1237), Oostum, Sellingen,
Westeremden, Zuidbroek en Marsum (1306). Karakteristiek is de forse rechthoekige
of vierkante doorsnede van de sporen. Op Sellingen na zijn bij deze kerken later
jukken toegevoegd.
In het midden van de 14de eeuw ontstonden de eerste jukkenkappen. Bij dit kaptype
wordt het gewicht op geconcentreerde wijze afgeleid naar de op een regelmatige
traveemaat dwars geplaatste jukken. De sporen steunen op horizontaal gelegen
langsbalken, de zogeheten wormen of flieringen. Een hierop gelegde vloer heet dan
ook een vliering. De dwarsstabiliteit wordt verzekerd door bij de jukken een korbeel
tussen jukbeen en juk(dek)-balk te bevestigen. Voor de langsstabiliteit brengt men
haaks op de jukken windschoren aan. Bij normale kappen op woonhuizen was
dakbeschot tot ver in de 19de eeuw ongebruikelijk en hingen de dakpannen aan op
de sporen gespijkerde panlatten. Alleen met leien gedekte kappen kunnen niet zonder
dakbeschot.
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De oudste huizen in de stad Groningen hadden oorspronkelijk sporenkappen, zoals
de laat-13de-eeuwse kap van het Hinckaertshuis waaraan later jukken zijn toegevoegd.
Andere voorbeelden zijn de dendrochronologisch gedateerde kappen van
Turftorenstraat 8 (1379) en het Pelstergasthuis (1386). Enkele voorbeelden van
15de-eeuwse kapconstructies in de stad zijn Herestraat 40, Oude Boteringestraat 52,
Oude Boteringestraat 72 en het ‘Gotische huis’ Brugstraat 24.
In de loop van de 16de eeuw worden de kapconstructies eenvoudiger uitgevoerd.
Na 1800 verschijnen er in Groningen gaandeweg ook andere kapconstructies, waarbij
de gordingen (langsbalken die licht zijn gekanteld) het van de vlieringen winnen.
Dit is het geval bij het eind 19de eeuw veel gebruikte ‘verbeterd Hollandse spant’,
waarbij de op de borstwering rustende en tot in de nok lopende kapbenen de gordingen
dragen. Deze kapbenen worden gekoppeld door trekplaten en ondersteund door
schuin geplaatste kreupele stijlen.
Samengestelde balklagen voor vloeren komen in Groningen - net als in de
Noordduitse steden - nauwelijks voor. Een typisch Groninger variant uit de 15de
eeuw is de balklaag waartussen op korte afstand van elkaar houten ribben zijn
aangebracht met daarop platte bakstenen. Het zijhuis van Herestraat 40, het
Pepergasthuis en Oude Boteringestraat 72 kennen deze vloeren. De vloerconstructies
in Groningen bestaan vrijwel uitsluitend uit enkelvoudige balklagen. Enkele vroege
kelderzolderingen zijn voorzien van een onderslagbalk ondersteund door standvinken,
zoals bij het Cantershuis (1320), Oude Boteringestraat 52 en Hoge der A 6 en 18.
Toepassing van enkelvoudige balklagen leidde, vanwege de smalle travee-maat,
tot het gebruik van reeksen smalle
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Kapconstructie van de Herv. kerk te Sellingen. Het woud van hout bestaat uit een sporenkap met
haanhouten, waar in later tijd een kruislings windverband tegenaan is gebracht. Bij het koor is de
bovenzijde te zien van de licht bollende gewelfvlakken van de daar aangebrachte meloenvormige
koepelgewelven (1985)

hoge vensters verdeeld door een kalf met boven glas-inlood en beneden een luik.
Deze kloostervensters worden in Groningen ook Groninger vensters genoemd. Fraaie
voorbeelden in de Stad zijn Ossenmarkt 5 (1624) en Spilsluizen 1 (1631) en daarbuiten
het rechthuis te Bellingwolde (1643) en het schathuis van de Menkemaborg te
Uithuizen (1686).
De kapconstructies in woonhuizen worden bepaald door jukken met schuin
geplaatste jukbenen; boerderijen hebben gebinten met verticaal geplaatste stijlen.
Men spreekt van een ankerbalkgebint wanneer de dekbalk van het gebint aan de
uiteinden lange pennen heeft, die door de gebintstijlen heen worden gestoken en die
met toognagels zijn geborgd. Bij een dekbalkgebint zijn de gebintstijlen aan de
bovenkant van pennen voorzien, waarop met corresponderende gaten een overstekende
dekbalk wordt gelegd.

Structuur
Het overgrote deel van de gebouwde omgeving bestaat uit huizen, die alle in de loop
van de tijd een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt. Het zou te ver voeren om
op de ontwikkeling van het woonhuis in te gaan; overigens bestaat het typisch
Nederlandse woonhuis ook niet. Wel moeten enkele principes worden besproken.
Karakteristiek voor ons land zijn de panden op een smalle en langwerpige plattegrond
met hoog opgaande daken. De breedte werd bepaald door de maximale lengte van
de verkrijgbare balken, die van bouwmuur tot bouwmuur gelegd werden; doorgaans
een afstand van zes tot acht meter. Daken dienden alleen om het onderliggende huis
water- en winddicht te houden. Een behoorlijke dakhelling is nodig om te voorkomen
dat regenwater of stuifsneeuw de onbeschoten kap in waait.
Afhankelijk van de plaatsing van het huis ten opzichte van de straat spreekt men
over diepe of dwarse huizen. Wanneer de nokrichting haaks op de straat staat en het
pand met zijn kopse gevel naar de straat is gekeerd, spreekt men van diepe huizen;
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wanneer de nok evenwijdig aan de straat loopt van dwarse huizen. De ingang bevindt
zich in het eerste geval in de korte, in het andere geval in de lange gevel.
De grote middeleeuwse huizen in de stad Groningen waren al vanaf het begin
geheel in baksteen uitgevoerd. Zo'n huis bezat een kelder die met een eigen ingang
onafhankelijk van de rest van het huis kon worden gebruikt. Daarboven bevond zich
de hoge zaalruimte, die onder meer als representatieve handelsruimte diende. De
woonvertrekken waren achter in de zaal afgetimmerd of ondergebracht in een zijof achterhuis. Op de lage verdieping(en) en de zolder daarboven werden goederen
opgeslagen. In de loop van de tijd werden grotere delen van het woonhuis voor wonen
in gebruik genomen en werden er hogere eisen aan het wonen gesteld, zoals de
toetreding van meer daglicht door grotere ramen. De huizen kregen gangen en extra
stookplaatsen. De verdieping werd de belangrijkste woonruimte en werd hoger ten
opzichte van de onderliggende zaalruimte. De huizen
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Boven- en onderpannen - ook monniken en nonnen genoemd - op de kerk van Oostum (1972)

op de diepe erven hadden soms één of meer achterhuizen, oorspronkelijk aan het
voorhuis gekoppeld maar vermoedelijk vanaf de 16de eeuw daarvan gescheiden door
een binnenplaats om meer daglicht te kunnen ontvangen. De kelders onder een
achterhuis dienden waarschijnlijk voor eigen gebruik in tegenstelling tot die onder
het voorhuis.

Bouwmaterialen
Hout is het oudste en misschien wel belangrijkste historische bouwmateriaal. Bij
middeleeuwse gebouwen paste men doorgaans eikenhout toe. Het grote voordeel
van eiken was dat men het krom kon laten groeien en dat men het vervolgens als
gekromde jukbenen of korbelen kon toepassen. Vermoedelijk is in Groningen vrij
veel gebruik gemaakt van inheems eikenhout afkomstig uit de bossen van
Westerwolde. Vanaf het eind van de 16de eeuw werd het schaars geworden eikenhout
vervangen door grenenhout uit Scandinavië en de Baltische staten. In Nederland is,
op de Zuid-Limburgse mergel en van de IJstijd overgeleverde zwerfkeien na, geen
natuursteen voorhanden. Te Hellum en Noordlaren zijn de kerken gefundeerd op
granieten zwerfkeien. Alle natuursteen moest verder van elders komen en dat gold
ook voor Groningen. Voor de bouw van de romaanse kerken verwerkte men van de
11de tot de 13de eeuw tufsteen. Deze lichtbruin-beige gekleurde steen van vulkanische
oorsprong werd via de Rijn uit de Eifel aangevoerd en is nog te vinden aan diverse
kerken en kerktorens, waaronder die van Doezum, Hellum, Siddeburen, Zuidhorn,
Bedum, Vlagtwedde en Leermens. De kerk te Niekerk heeft nog een geheel tufstenen
schip.
Op een aantal plaatsen komt rode Bremer zandsteen voor, zoals enkele 13de-eeuwse
zuiltjes in de kerk van Garmerwolde en een 13de-eeuwse zerk in de kerk te
Appingedam. In die laatste kerk is overigens ook een laatgotisch sacramentshuisje
in deze steen uitgevoerd. De kerk te Holwierde heeft in dit materiaal een
sarcofaagdeksel evenals twee boogvelden boven toegangen. Het vroeg-16de-eeuwse
oksaal, de sedilia en het sacramentshuisje in de kloosterkerk te Ter Apel zijn
uitgevoerd in de goed bewerkbare Baumbergersteen. De belangrijkste natuursteensoort
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was de Bentheimer zandsteen, die net over de grens bij Twente werd gewonnen en
vooral in de 16de en de 17de eeuw veel werd toegepast. Een voorbeeld is de geheel
in zandsteen uitgevoerde topgevel van Poelestraat 8. Van de kalksteensoorten werd
de hardsteen vooral veel gebruikt voor grafzerken.
Hoewel de Romeinen baksteen kenden en ook in onze streken toepasten, duurde
het tot in de 12de eeuw voordat er weer steen werd gebakken. In Denemarken was
vermoedelijk al vanaf 1120 baksteen in gebruik. Vanuit de kleirijke streken van
Denemarken en Noord-Duitsland kwam de benodigde kennis naar ons land. De
toepassing van baksteen bij de bouw van het in 1163 gestichte klooster Klaarkamp
bij Rinsumageest (Fr.) lijkt waarschijnlijk. In Groningen neigt men ertoe om het
eerste baksteengebruik rond 1150 te dateren; elders in ons land rond 1170. De nog
gave kerken van Marsum, Eenum en Oosterwijtwerd zijn geheel uit baksteen
opgetrokken. Deze kerken zijn - evenals die van Sellingen - nog deels voorzien van
de oudste soort dakpannen, die bestonden uit een losse onder- en bovenpan en die
ook wel monniken en nonnen worden genoemd. De eerste schriftelijke vermelding
van baksteen stamt uit 1233, toen men stenen ging bakken voor de in 1238 begonnen
bouw van het premonstratenzerklooster Bloemhof te Wittewierum. Het uit circa 1240
stammende koor van de kerk te Leermens heeft aan de buitenzijde merktekens in de
baksteen. De grote, dikke bakstenen uit de tijd tot 1300 staan doorgaans bekend als
kloostermoppen. Vanaf de vroege 13de eeuw kwamen in de Stad de eerste bakstenen
huizen tot stand. Ook voor de versterkte woonhuizen op het land - de borgen - werd
veel baksteen gebruikt. Mogelijk als gevolg van het gebruik van de vette Groninger
knikklei, die bij het langzame drogen veel kleine scheuren kreeg, werd nog tot het
begin van de
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17de eeuw gebouwd in baksteen van vrij groot formaat, terwijl men elders al eerder
op kleinere formaten was overgeschakeld. Wel was de vette klei goed geschikt voor
het bakken van profielstenen en pannen.
In de late middeleeuwen maakten de met riet en stro gedekte daken in steden als
Groningen en Appingedam gaandeweg plaats voor minder brandgevaarlijke daken.
Aan het eind van de 15de eeuw kwam een gegolfde pan in gebruik die uiteindelijk
in de 16de en 17de eeuw bekend werd als de Hollandse pan. Afhankelijk van de
wijze van bakken kunnen deze pannen rood of blauw van kleur zijn. In Groningen
is deze pan ook vaak zwart geglazuurd.

Jongere bouwmaterialen
In het midden van de 19de eeuw raakte de bouwmaterialenontwikkeling in een
stroomversnelling en werden mechanisatie, standaardisering en prefabricage
sleutelwoorden. Dit leidde tot meer maatvaste en beter gemaakte producten.
Ornamenten werden machinaal geproduceerd van cement en terracotta. Tussen 1860
en 1880 zijn opmerkelijk veel van dergelijke ornamenten in Groningen toepast.

De theekoepel Hereweg 20 in de stad Groningen toont een ware staalkaart van jongere
bouwmaterialen, met terracotta, zinken en gietijzeren onderdelen

Het voorhuis van de boerderij Tweehuizerweg 14 te Spijk heeft een kap voorzien van Lucas
IJsbrandpannen en een zinken oeil-de-boeuf venster
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Ook de baksteen maakte een sterke ontwikkeling door. Door de ringoven
moderniseerde vanaf 1870 het bakproces. Het mengen en vormen van klei werd
gemechaniseerd, waarbij vanaf 1880 de strengpers in gebruik kwam. Omstreeks 1895
kon in Nederland de gladde verblendsteen gemaakt worden. De toepassing van de
stempelpers
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Op de opengewerkte gietijzeren liggers van de Korenbeurs te Groningen staat een lantaarn uitgevoerd
in gietijzer en glas. Deze lantaarn heeft een kapconstructie met zogeheten Polonceauspanten (1992)

voor het vormen van pannen - rond 1870 - zorgde ervoor dat ook de dakpan maatvaster
werd en een betere sluiting kreeg. Al snel kwamen er diverse nieuwe soorten op de
markt, waaronder de opnieuw verbeterde Hollandse pan, maar ook de kruispan, de
muldenpan, de ruitvormige geribde platte pan (Stationslaan 1, Loppersum) en de
gegolfde Friese pan (Stationslaan 3, Loppersum). Opmerkelijk is het gebruik van de
door de gelijknamige firma te Makkum gemaakte Lucas IJsbrandpan, die in vorm
en kleur aan een lei doet denken. Voorbeelden van panden waar deze pannen tussen
1880 en 1895 werden aangebracht zijn de pastorie te Middelbert, de huizen
Noorderstraat 19 en 47 te Hoogezand-Sappemeer en Stationsweg 14 en 37 te
Appingedam. Aan beide laatstgenoemde panden is ook zink toegepast. Dit materiaal
werd na 1850 veel gebruikt, zowel voor ornamenten als voor dakbedekking. De
zinken beelden van de Korenbeurs (1863-'65) in de stad Groningen werden door de
firma L.J. Enthoven & Co. uit Den Haag vervaardigd en in de middenberm van de
Ubbo Emmiussingel in Groningen staat een zinken siervaas uit 1885. De uit 1871
daterende Villa Gelria in die stad heeft een zinken dak.
Gietijzer, dat vanaf 1825 in Nederland werd toegepast, ontwikkelde zich tot een
belangrijk bouwmateriaal. In eerste instantie werd het veel gebruikt bij
grafmonumenten, waaronder die voor J.M. de Bevere (1828) en J.E. Lewe van Aduard
(1832) op de Zuiderbegraafplaats te Groningen, die mogelijk zijn gegoten door de
Deventer ijzergieterij Nering Bögel. Ook de ijzergieterij van E. ten Oever en J. Koning
te Martenshoek (later H.J. Koning te Foxham) speelt hierin een rol. Deze firma, die
vanaf 1855 gietijzeren kachels vervaardigde, produceerde waarschijnlijk ook de
karakteristieke gietijzeren ‘puntpoalen’. Achttien van deze puntpoalen op het kerkhof
van Hoogezand springen het meest in het oog. De firma was ook verantwoordelijk
voor twee grafmonumenten op het kerkhof te Tjamsweer; voor het interieur van de
kerk zelf leverde ze in 1864 diverse gietijzeren onderdelen. De ijzergieterij wed. A.
Borcherts te Sappemeer maakte in 1869 het gietijzeren toegangshek voor de kerk
van die plaats. Opmerkelijk is de gietijzeren zeekaap op Rottumeroog, die in 1883
werd gegoten bij de firma D.A. Schretlen & Co. Dezelfde firma leverde ook veel
gietijzerwerk voor de theekoepel van W.A. Scholten uit 1868-'69.
Door nabewerking werd het brosse gietijzer verwerkt tot gewalst ijzer. Dat was
taaier en kon bovendien trekkrachten opnemen, zodat er bruggen en kapconstructies
mee gebouwd konden worden. Het mooiste Groninger voorbeeld is de Korenbeurs
(1863-'65), waarvan het ijzerwerk geleverd werd door de Groninger IJzer- en
Metaalgieterij. Naast opengewerkte gietijzeren liggers werd een kapconstructie
toegepast voorzien van een combinatie van houten kapbenen en ijzeren trek- en
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drukstaven. Naar zijn uitvinder Camille Polonceau wordt dit een Polonceauspant
genoemd.
Kort na de eeuwwisseling nam de kwaliteit van het gewalste ijzer zo toe dat het
staal ging heten. In die tijd verschenen ook de eerste constructies met beton waarin
wapeningsstaal was verwerkt om de trekkrachten op te nemen. Het belangrijkste
voorbeeld is de door L.C. van der Vlugt en constructeur J.G. Wiebenga ontworpen
Nijverheidsschool te Groningen (1922-'23), die is uitgevoerd in een gewapend
betonskelet en doorlopende reeksen stalen vensters. Ook het raadhuis van Usquert
(1928-'30) heeft een betonskelet, maar dit wordt verhuld door een bakstenen
bekleding. Dit geldt ook voor de watertorens in Stadskanaal (1935) en Oude Pekela
(1938). Opvallend is het gebruik bij oude kerken. De nieuwe opbouw van de toren
van de Hervormde kerk te Winschoten (1930-'31) is uitgevoerd in gewapend beton
en ook bij de restauratie van de kerken van Stedum (1937-'39) en Appingedam
(1948-'54) zijn inwendig ring- en trekbalken toegepast.
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Regio's
Inleiding
Op grond van zijn fysisch-geografische gesteldheid kan Groningen grofweg in drieeën
verdeeld worden; zeeklei in het noorden, voormalige veengebieden in het zuidoosten
en zandgronden ten zuiden van de stad Groningen. In de voorlaatste ijstijd van het
Pleistoceen (het Saalien) baanden uit Scandinavië afkomstige lobben landijs zich
een weg door Noord-Nederland. Het meegevoerde zand, leem en keien (keileem),
vermengde zich met de bestaande ondergrond en werd opgestuwd tot langgerekte
heuvels of stuwwallen. Dit leidde tot de vorming van de langgerekte Hondsrug.
Kleinere ruggen onstonden bij het latere Noord- en Zuidhorn, maar ook bij
Schildwolde, Noord- en Zuidbroek en de gebieden rond Winschoten en Onstwedde.
Bij het smelten van het ijs vormde zich een brede smeltwaterrivier: de Oer-Hunze.
Deze vloeide aan de oostzijde van de Hondsrug in noordwestelijke richting.
Arctische winden zorgden in de laatste ijstijd (het Weichselien) voor de vorming
van dekzanden tussen de stuwwallen, wat uiteindelijk leidde tot een naar de Noordzee
afhellend, zwak golvend landschap. Na de ijstijden - in het Holoceen - ontstonden
in de lagere gedeelten, waar het water door het keileem slecht weg kon, omvangrijke
aaneengesloten hoogveengebieden. Met de geleidelijke stijging van zeespiegel werd
in het lager gelegen noordelijke deel van de provincie het veen weggeslagen en hier
kwam een kweldergordel met jongere zeeklei tot ontwikkeling. Bij de benedenlopen
van de Lauwers, Hunze, Fivel en Eems ontstonden zeeboezems bestaande uit zand
met daarop een laag klei en een randgebied van veen met een kleidek. Vanaf de 13de
eeuw werd de noordwestelijke kweldergordel door dijken aan banden werd gelegd.
In het Eem- en Dollardgebied geschiedde dit pas na de grootste uitbreiding, door de
Cosmas- en Damianusvloed in 1509. Gaandeweg werden niet alleen de zeeboezems
maar ook het noordelijke waddengebied steeds verder ingepolderd.
Bodemgesteldheid en menselijk ingrijpen hebben geleid tot een gevarieerd
cultuurlandschap. Bij de bespreking hiervan wordt gebruik gemaakt van de gangbare
indeling van de provincie Groningen in een aantal regio's die elk naast algemene
overeenkomsten ook een eigen karakteristiek hebben. Begonnen wordt met de grootste
regio, het Hogeland. Daarbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van het wierden- en
dijkenlandschap. Vervolgens zal aandacht worden geschonken aan Gorecht, met de
stad Groningen als belangrijkste nederzetting. Hier wordt ook plaats ingeruimd voor
een behandeling van de infrastructuur. Bij de bespreking van het Oldambt zal de
agrarische ontwikkeling kort aan de orde komen, gekoppeld aan een bespreking van
de verschillende Groninger boerderijtypen. Bij de behandeling van de ontginningen
in de Veenkoloniën zullen tevens de Groninger nijverheid en industrie belicht worden.
Na de bespreking van het Westerkwartier komt bij de afsluitende regio Westerwolde
tevens de ontwikkeling van de verdedigingswerken aan de orde.

Hogeland
De grootste regio van Groningen is het in het noorden van de provincie gelegen
Hogeland, dat van ouds bestond uit Hunsingo in het westen, Fivelingo in het oosten
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en Duurswold in het zuidoosten. De streek maakt deel uit van een zich langs de
gehele kuststrook van Noord-Holland tot Denemarken uitstrekkend waddengebied
met aangrenzende kweldergordel. Het gebied wordt gekenmerkt door vele honderden
terpen, of wierden zoals ze in Groningen genoemd worden.

Kwelders en wierden
Waar de naar het noorden aflopende pleistocene zandbodem de branding ontmoette,
vormden zich zandruggen. De toppen daarvan werden gaandeweg opgehoogd door
duinvorming en groeiden uiteindelijk uit tot de huidige waddeneilanden, waaronder
Rottumeroog. Verder landinwaarts kwam een brede kweldergordel tot ontwikkeling,
waarvan de vorming in belangrijke mate werd bepaald door perioden waarin de zee
opdrong en er veel klei en zand werd afgezet, de zogeheten transgressiefasen. Deze
werden gevolgd door regressiefasen waarin de zee zich weer wat terugtrok.
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Niehove, een wierdedorp met een radiale structuur, heeft nog een deel van de ossengang en de
volledige binnenring rondom het kerkhof

Rond 600 voor Christus was het kleidek in dit kweldergebied voldoende opgeslibd
om te bewonen. Op de randen van de zeeboezems wierpen de eerste bewoners,
afkomstig van de hogere Drentse zandgronden, de eerste wierden op. Tot de oudste
van de uiteindelijk vier generaties wierden behoren die van Middelstum, Ezinge,
Feerwerd, Oostum en Eenum. In de daaropvolgende transgressiefase werden de
wierden verlaten, om pas tussen 200 voor en 200 na Christus weer opnieuw te worden
bewoond. In deze periode ontstond een tweede generatie wierden, waaronder die
van Eenrum en Stedum. Na 200 werden vele wierden opnieuw noodgewongen verlaten
door de stijgende zee en stormvloeden. In deze nieuwe transgressiefase werd in
centraal Groningen op de overgang met het veen zware klei afgezet, dat door
onvoldoende ontzilting een slechte structuur had. Deze zogeheten knikklei was enkel
geschikt als hooiland. Wel bleek het later zeer bruikbaar voor de steenindustrie.
Vanaf 700 volgde de vorming van een derde generatie wierden, waarvan vele in het
Marnegebied ontstonden, dat rond die tijd droog kwam te liggen. Voorbeelden zijn
de wierden van Ulrum, Leens en Wehe. Uiteindelijk ontstond rond het jaar 1000 een
vierde generatie, onbebouwde wierden, die daarom groene wierden heten.
Wierden werden in eerste instantie voor slechts één boerderij opgeworpen; de
huiswierden. Door verdere ophoging kon een huiswierde uitgroeien tot een
dorpswierde, ook konden enkele nabij gelegen huiswierden tot een dorpswierde
aaneengroeien. Zo bestaat Feerwerd uit drie wierden. Doordat de meeste wierden op
de hogere kwelderwallen zijn aangelegd, liggen ze als langgerekte snoeren in het
landschap, zoals de wierdenreeks Westerwijtwerd, Middelstum, Toornwerd, Kantens,
Rottum, Usquert.
Op basis van hun vorm worden de wierden ingedeeld in ronde wierden met een
straalsgewijs verkavelingspatroon en rechthoekige of langgerekte wierden met een
onregelmatige verkaveling. Voorbeelden van wierden met een
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straalsgewijs verkavelingspatroon - in de literatuur vaak radiare (radiale) verkaveling
genoemd - zijn Ezinge, Biessum, Tornwerd, Uitwierde en Niehove. Op de hogere
delen legde men de akkers (valgen) aan, op de iets lagere de weilanden (vennen); de
meer moerassige kweldergronden werden als hooilanden (meeden) in gebruik
genomen. Kenmerkend is de ringweg, de zogeheten ossengang, aan de voet van de
wierde. De boerderijen staan met de schuur naar de ossengang en met het
woongedeelte naar het centrum van de wierde. Daar bevond zich veelal een
zoetwatervijver of dobbe. Van deze opzet is Biessum een goed voorbeeld. In de
meeste gevallen verrees echter in het midden van de wierde een kerk. Bij Niehove
en Kantens leidde dit boven op de wierde tot een extra ringweg die het kerkhof
omsluit. Andere goede voorbeelden van radiale wierden zijn: Godlinze, Leermens,
Marsum, Weiwerd en Westeremden.
Een tweede groep wierden zijn de rechthoekige of langgerekte wierden, waarvan
de vorm veelal bepaald werd door de onderliggende smalle rand van de
oorspronkelijke zeeboezem waarop de wierde werd opgeworpen. Vanwege hun vorm
en situering aan de zeeboezem spreekt men vaak over handelswierden. Loppersum
en Stedum zijn hiervan goede voorbeelden.
Nadat in de 12de eeuw de eerste dijken in het gebied tot stand waren gekomen,
werd de aanleg van wierden overbodig. Veel boeren vertrokken van de wierde naar
het omringende platteland, waar ze aanvankelijk nog huiswierden opwierpen. Zo
ontstonden uiteindelijk in het landschap diverse ‘verlaten huisplaatsen’. Ook talloze
dorpswierden zoals Marsum, Dorkwerd en Toornwerd, raakten ontvolkt. In andere
gevallen werd de plaats van de boeren ingenomen door handwerkslui en
neringdoenden, zoals in Middelstum en Spijk.
Anders dan in het aangrenzende Duitse gebied werden in Groningen vanaf 1840
veel wierden afgegraven. De vrijgekomen grond gebruikte men vanwege zijn
fosfaatrijke meststof vooral voor grondverbetering in de uitgeveende gebieden elders
in de provincie. Dit afgraven vond zijn hoogtepunt kort na de eeuwwisseling en werd
uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog verboden. Typerend voor de Groninger
wierden zijn dan ook de langgerekte gaten waar men de wierde tot de rand van het
kerkhof heeft afgegraven.

Bedijking, afwatering en landaanwinning
Het in 1192 gestichte klooster van de cisterciënzerorde te Aduard begon als eerste
met het bedijken van delen van de Hunzeboezem. In de 13de eeuw volgden verdere
inpolderingen in de Hunze- en Fivelboezem. Langs de boezemdijken ontstonden
dijkdorpen als Zeerijp, Zijldijk
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De Herv. kerk te Niehove met het kerkhof en de omsluitende ringweg (1985)

en Zuurdijk. Een belangrijke ontwikkeling was de introductie van uitwateringssluizen,
zijlen genoemd. Het in een zijldiep verzamelde overtollige regenwater kon bij eb
vrijelijk naar zee worden afgevoerd, terwijl bij vloed de zijldeuren door het zeewater
werden dichtgedrukt. Rond 1250 kwam een eerste aaneengesloten zeedijk of zeeborg
gereed. Deze ‘oude zeedijk’ liep ongeveer van Vierhuizen in het westen via Warffum
naar Usquert en boog dan in zuidelijke richting af naar Middelstum en Lellens.
Daarvandaan volgde de dijk de Fivelboezem via Loppersum en Zeerijp naar Spijk
en Bierum.
In de 14de en 15de eeuw werd de Fivelboezem geheel en de Hunzeboezem
grotendeels ingepolderd. De afwatering van de Hunze had zich al eerder op natuurlijke
wijze verplaatst, om via het Reitdiep in de Lauwersboezem te vloeien. In het oostelijke
deel had men in de 12de eeuw een verbinding gegraven tussen de Fivel en de Eems;
de Delf. Begin 14de eeuw werd deze open verbinding naar zee afgesloten met een
zijl bij Delfzijl. Door het in 1424 gegraven kanaal tussen Groningen en Ten Post,
dat daar in de Delf overging, kwam het Damsterdiep tot stand. De noordwaarts
gerichte afwatering van het kweldergebied werd door de aanleg van het Reitdiep en
het Damsterdiep omgebogen in westelijke en oostelijke richting, naar de Lauwers
en de Eems. De meeste wierden kregen in die tijd met één van beide diepen een
gegraven verbinding, de zogeheten maren (Westeremdermaar, Rasquerdermaar etc.).
Na de kerstvloed van 1717 besloot men om niet meer de oude zeeborg langs de
waddenzeekust te versterken, maar de noordelijker gelegen kadijk (nu Middendijk).
Hierdoor ontstond tussen Pieterburen en Spijk de langgerekte nieuwe Oosterpolder.
Landaanwinningwerken in het kweldergebied zorgden ervoor dat de buitendijks
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De op deltahoogte gebrachte zeedijk bij Oterdum met daarin de herplaatste zerken van het kerkhof
van dit dorp, dat ten behoeve van het nieuwe Zeehavenkanaal naar Delfzijl is verdwenen. Op de
achtergrond is de aluminiumfabriek van Delfzijl zichtbaar

opgeslibde gronden op gezette tijden ingepolderd konden worden. Begin 19de eeuw
ontstonden zo tussen Vierhuizen en Pieterburen enkele kleine polders, gevolgd door
onder meer de Noordpolder (1811), de Uithuizerpolder (1827), de Eemspolder (1876)
en de Lauwerspolder (1892). Ook in de 20ste eeuw vonden inpolderingen plaats,
waaronder de Julianapolder (1924) en de Linthorst Homanpolder (1940), met als
laatste de afsluiting van de Lauwerszee (1969).
Het toenemend belang dat werd gehecht aan natuurwaarden leidde ertoe dat het
Lauwersmeer slechts ten dele werd ingepolderd. Ook de buitendijkse
landaanwinningswerken verloren in feite hun functie. Wel was, vooruitlopend op
een totale inpoldering van de Waddenzee, in de jaren vijftig tussen Schiermonnikoog
en Rottumeroog een stuifzanddijk aangelegd, waardoor Rottumerplaat is ontstaan.
Tot een inpoldering van het unieke Waddengebied is het echter niet gekomen. In het
kader van het deltaplan werd in 1978 begonnen met de verhoging van alle Groninger
zeedijken tot Deltahoogte, negen meter boven N.A.P.

Woldstreek en Duurswold
Zuidelijk van de band van knikklei in centraal Groningen kwam in een lagere kom
een uitgestrekt veengebied tot ontwikkeling. Tussen 850 en 1000 werd dit gebied
nog regelmatig door de zee overstroomd en verwilderde het tot moerasbos. Dit
oorspronkelijke woudgebied bestond uit twee delen, een deel tussen Bedum,
Woltersum en de stad Groningen, en Duurswold, het deel tussen het Damsterdiep
en de zandrug van Siddeburen-Slochteren.
Het eerstgenoemde gebied werd vanaf de 11de eeuw vanuit de wierdenreeks Adorp,
Sauwerd en Winsum volgens het recht van vrije opstrek in oostelijke richting verveend
tot Thesinge en Garmerwolde. Op de oeverwallen van de oude getijdegeulen,
zogeheten inversieruggen, werden huiswierden aangelegd. Sommige daarvan groeiden
later uit tot dorpen, zoals Bedum, Noordwolde en Zuidwolde. Door de ontginningen
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daalde het land en namen de ontwateringsproblemen toe. Om te voorkomen dat het
water van de hogere kleigronden in de lagere gebieden stroomde, werd in de 15de
eeuw de aanleg van zogeheten leidijken nodig. Zo werd onder meer tussen
Westerdijkshorn en Noorderhoogebrug de noord-zuid lopende Wolddijk aangelegd.
Ter verbetering van de ontwatering werden de langgerekte ontginningstroken in
kleinere blokken opgedeeld, waardoor een opstrekkende blokstrookverkaveling
ontstond, ook wel meedenverkaveling
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genoemd. Oostelijk van Sauwerd is deze verkaveling nog goed zichtbaar.
Het Duurswold werd ontgonnen vanuit de wierden ten noorden van het Damsterdiep
en vanuit het zuiden vanaf de zandrug Siddeburen-Slochteren. Door de inklink was
ook hier een leidijk nodig, de Graauwedijk genoemd. Deze is nog voor een deel
zichtbaar bij Overschild.
De belangrijkste zandrug lag aan de zuidrand van de Woldstreek (Duurswold).
Vanaf de 11de eeuw werd deze zandrug permanent bewoond en ontstond hier wat
wel de ‘Zeven Wolden’ genoemd wordt; één lange aaneenschakeling van de zeven
streekdorpen Harkstede, Scharmer, Kolham, Slochteren, Schildwolde, Hellum en
Siddeburen. Het nabijgelegen ontgonnen drassige land was in eerste instantie enkel
geschikt voor veeteelt. De afwatering van dit gebied werd aanmerkelijk verbeterd
door de aanleg van het in 1869-'71 gegraven Afwateringskanaal van Duurswold.
Grondverbetering, niet in het minst door het opbrengen van wierdegrond, maakte
het gebied vanaf eind 19de eeuw ook geschikt voor akkerbouw.

Gorecht
Het gebied rondom en ten zuidoosten van de stad Groningen wordt Gorecht genoemd
en bestaat uit twee delen; Go, het Groninger deel van de Hondsrug, en het Wold, het
aangrenzende veengebied.

Stad, zand en veen
Het Groninger deel van de Hondsrug werd al rond 2500 voor Christus bewoond,
getuigde het nog in Groningen bestaande hunebed op de Noordlaarderes, ten westen
van Noordlaren. Ook op de Glimmeres zijn resten van twee hunebedden gevonden.
De aanwezige open plekken op de hogere arme zandgronden werden pas vanaf 700
na Christus opnieuw in cultuur genomen. Geleidelijk werd dit bouwland uitgebreid
door het kappen van meer bos, waardoor aaneengesloten complexen bouwland
ontstonden, de zogeheten essen. Door intensiever grondgebruik was extra bemesting
noodzakelijk. Op de akkers werd regelmatig een mengsel van mest en heideplaggen
opgebracht.
De agrarische bebouwing groepeerde zich in esdorpen of esgehuchten. Deze worden
gekenmerkt door een wijdmazig net van straten en paden met daartussen boerderijen
op ruime erven; de kerk bevindt zich veelal aan de rand van het dorp. Het Groninger
deel van de Hondsrug bestaat uit een hoofdrug met daarop de esdorpen Haren,
Harenermolen en Glimmen en een parallel lopende rug met daarop Essen, Felland,
Onnen en Noordlaren. Met uitzondering van Noordlaren zijn de grotere esdorpen
alle later uitgegroeid tot forenzendorpen.
Bij de noordelijke uitloper van de Hondsrug kwamen twee riviertjes samen; de
aan de oostzijde van de Hondsrug stromende Hunze en de Drentse A, die langs de
westflank van de Hondsrug liep. Gezamenlijk stroomden de beide riviertjes verder
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als Reitdiep. De ligging van het esdorp Groningen, op de grens met meer vruchtbare
veen- en kleigronden en vooral aan de open verbinding met de Noordzee via het
Reitdiep vormde de basis voor de ontwikkeling tot een machtig marktcentrum. Als
een spin in een web is de stad Groningen het geografische en economische middelpunt
van de provincie, dat zich in de vorm van een ruime halve cirkel om de stad uitstrekt
van De Wilp in het westen tot Ter Apel in het zuidoosten.
Ten oosten van de Hondsrug lag het Wold-gedeelte van Gorecht, bestaande uit
uitgestrekte veengebieden. Vanaf de 12de eeuw werd deze vanuit de esdorpen op de
Hondsrug ontgonnen. Dit leidde tot een slagenlandschap met opstrekkende verkaveling
en een achterkade waarop later streekdorpen ontstonden: Kropswolde, Foxhol,
Westerbroek, Engelbert en Middelbert. Aan de westzijde van de Hondsrug lag een
klei-op-veengebied, dat voornamelijk in de 19de eeuw werd ontgonnen, waarbij de
methode van natte vervening of het slagturven werd gebruikt. De turf werd gebaggerd
uit trek- of petgaten en vervolgens te drogen gelegd op de legakkers of ribben
daartussenin. Dit heeft geresulteerd in de petgaten Sassenhein, Friescheveen,
Paterswolder- en Hoornse meer.

Infrastructuur
De belangrijke waterwegen leidden alle naar de stad Groningen. Rond 1350 werd in
de stad het Schuitendiep gegraven, waarbij de oostelijk langs de stad lopende Hunze
om de noordzijde van de oude stad werd geleid, waar ze door middel van spilsluizen
en de Noorderhaven met het Reitdiep in verbinding stond. In aansluiting op het
Schuitendiep werd in 1424 het Damsterdiep gegraven. De stad kreeg hierdoor een
scheepvaartverbinding met de Eems. De omstreeks 1576 gegraven vaarweg naar
Friesland werd in 1655-'56 omgevormd tot het Hoendiep. Kort daarvoor, in 1635,
verlengde men het Schuitendiep aan de zuidoostelijke zijde en kwam de belangrijke
verbinding met het Winschoterdiep tot stand, waarlangs de turf uit de Veenkoloniën
via de stad werd doorgevoerd naar zijn uiteindelijke bestemming.
In het midden van de 17de eeuw werden de kanalen en trekwegen verbeterd. Naar
het noorden groef men in 1653 het Boterdiep, de verbinding met Bedum die zich
verderop bij Onderendam splitste. De oostelijke tak ging naar Middelstum, Kantens
en uiteindelijk Uithuizen. De westelijke tak ging door als Winsumerdiep, om voorbij
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De Zuidemaklap bij Niekerk over het Hunsingokanaal tussen Zoutkamp en Leens

Winsum uit te monden in het Reitdiep, bij de in 1663 gebouwde sluis van
Schaphalsterzijl.
Zowel de komst van grotere schepen als de afwateringsproblemen leidden in 1856
tot een plan ter verbetering van het Groninger kanalenstelsel. De eerste activiteit was
de aanleg van de Noord-Willemsvaart (1861) van Groningen naar Assen, waarbij
tevens de benedenloop van de Drentse A werd kanaliseerd. Een andere belangrijke
activiteit was de aanleg van het Eemskanaal (1870-'76). Ingrijpend was de afsluiting
van het Reitdiep, de oude open verbinding met de Noordzee, bij Zoutkamp in 1877.
In de Stad ontstond ter ontlasting van het smalle Zuiderdiep via de zuidelijke
stadsgrachten een verbinding tussen Eemskanaal en Reitdiep: het verbindingskanaal.
De komst van het Eendrachtskanaal (1907-'08) zorgde voor verbetering van de
aansluiting van het Hoendiep op de Stad. Om via Friesland een verbinding met de
Zuiderzee te krijgen, werd in 1928 het Winschoterdiep bij Westerbroek en
Noorderhoogebrug aan de noordzijde om de stad geleid, om ten westen van Zuidhorn
de loop van het Hoendiep op te pakken. Dit Van Starkenborghkanaal was in 1938
gereed tot Stroobos. Het Friese deel naar Leeuwarden kwam pas in 1953 gereed als
Prinses Margrietkanaal. Het Winschoterdiep zelf werd in 1954-'56 verbreed en
gedeeltelijk omgeleid. In 1961-'65 tenslotte volgde de verbreding van het Eemskanaal.
De vanouds veruit belangrijkste weg over land was die van Groningen over de
Hondsrug via Haren en Glimmen naar Assen. Deze weg werd pas in 1824 verhard.
In 1842 werd de Friese Straatweg, die via Grijpskerk naar Leeuwarden liep, verhard
evenals in 1849 de grintverharding van de weg via Winschoten naar de Duitse grens
bij Nieuweschans. Andere belangrijke provinciale wegen waren de weg vanaf
Groningen langs het Damsterdiep naar Delfzijl en de weg naar Winsum, die bij
Ranum splitste in een weg naar Ulrum en naar Roodeschool. Via Hoogezand en
Winschoten liepen doorgaande wegen naar Ter Apel. In 1924 kwam er een provinciaal
plan ter verbetering van de doorgaande wegen. Datzelfde jaar werd ook de Groninger
Autobusdienst Onderneming (G.A.D.O.) opgericht, die sinds 1940 het busvervoer
in de gehele provincie verzorgt. Na 1940 werden nieuwe wegen aangelegd die niet
meer de bestaande natuurlijke landschapselementen volgden, zoals de N46 naar de
in 1972 nieuw aanlegde Eemshaven ten noorden van Roodeschool.
De stad Groningen ontwikkelde zich ook tot één van de belangrijkste
spoorwegknooppunten in het noorden. In 1868 werd de eerste spoorlijn geopend,
van Harlingen via Leeuwarden over Groningen en Winschoten naar Nieuweschans,
waar deze in 1876 aansluiting kreeg op de lijn naar Oldenburg. Daarna volgden de
aanleg van de lijn Groningen-Assen-Meppel (1870) en de lijn van Groningen naar
Delfzijl (1884).
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In 1887 werd de Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij opgericht, die vanaf
1893 de verbinding tussen Sauwerd en Roodeschool exploiteerde en vanaf 1922 de
lijn van Winsum naar Zoutkamp. De Noordooster Locaalspoorweg-Maatschappij
liet in 1903 vanuit Zwolle, Emmen en Stadskanaal een spoorlijn aanleggen die in
1909 Veendam bereikte. Het jaar daarop kwam de verbinding via Zuidbroek naar
Delfzijl tot stand. Vanaf Stadskanaal werd tussen 1924 en 1935 door de
S.T.A.R.-buurtspoorlijn (Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens) een verbinding met Ter
Apel onderhouden. Nog in 1929 vond de aanleg plaats van de Woldjerspoorweg
tussen Groningen, Slochteren en Delfzijl. Na de overname van alle spoorwegen door
de Nederlandse Spoorwegen in 1938 bleef in 1942 enkel de lokale lijn
Sauwerd-Roodeschool voor personenvervoer in gebruik. Van de vele tramlijnen, die
veelal via bestaande wegen liepen, lag het knooppunt te Winschoten, waar een
hoofdstation was. Uiteindelijk werden alle tramlijnen in busdiensten omgezet.

Oldambt
Het Oldambt in Oostgroningen was vanouds verdeeld in het Wold-Oldambt aan de
zuidzijde, het Klei-Oldambt in het noorden en het Reiderland aan de oostgrens.

Herwonnen verdronken land
Tot in de 14de eeuw liep de Eemsoever van de Punt van Reide naar Ditzum bij het
Duitse Emden. In de late middeleeuwen
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Rolbrug over de sluis in het Hoofdkanaal bij een coupure in de Reiderwolderdijk bij Ganzedijk; de
oude zeedijk van de Reiderwolderpolder. Na de aanleg van de Carel Coenraadpolder ging deze dijk
als slaperdijk dienen

werd veel van het moerasbos dat zich daar in de veengebieden had gevormd,
weggeslagen. Dit geschiedde met name rond 1375 en door de stormvloed van 1413.
Daarbij ging het grootste deel van het Reiderland verloren met meer dan dertig dorpen
en vier kloosters. Na de Cosmas- en Damianusvloed in 1509 bereikte de
Dollardboezem rond 1525 zijn grootste omvang.
De bevolking had zich inmiddels vooral teruggetrokken op de hogere pleistocene
zandopduiking die bekend staat als het schiereiland van Winschoten. Aan de
noordzijde ontstond een aaneenschakeling van streekdorpen, bestaande uit Scheemda,
Midwolda, Oostwold en Finsterwolde en aan de zuidzijde Meeden, Westerlee,
Heiligerlee, Winschoten en Beerta. De westarm van de vorkvormige Dollardboezem
reikte aan de oostzijde nagenoeg tot aan de noord-zuidlopende zandrug met daarop
Muntendam, Zuidbroek en Noordbroek. De oostarm van de Dollardboezem liep aan
de zuidzijde tot aan de nu tot Westerwolde behorende zandrug met Blijham, Wedde,
Vriescheloo en Bellingwolde.
In 1545 vond in de westelijke boezem van de Dollard een eerste bedijking plaats.
Vanaf de 17de eeuw begon de gestage herovering van het verdronken land. Op de
tegenovergelegen oevers van de westelijke Dollardboezem stichtte men
dochternederzettingen, zoals Nieuw Scheemda vanuit Scheemda en Nieuwolda vanuit
Oostwold. Daartussen kwamen de polders Oudland (1626) en Oud Nieuwland (1665)
tot stand. Daarna werden nog de polder Nieuwland (1701) en de Oostwolder polder
(1769) drooggelegd.
In de oostarm van de Dollardboezem, waarvan een deel onder Oost-Friesland viel,
werd in 1605 de Hamdijk aangelegd als westelijke begrenzing van de Duitse polder
Bunderneuland. Aan de noordpunt van de dijk kwam in 1628 Nieuweschans te liggen.
Van daaruit werd in 1657 de Schanskerdijk aangelegd, die via de dijkgehuchten
Drieborg, Hongerige Wolf en Ganzedijk naar Finsterwolde leidde. In het ingepolderde
gebied verrees Nieuw-Beerta. Aan de noordzijde ontstonden de Kroonpolder (1696)
en de Stadspolder (1740), waarbij ook een nieuwe zijl in de Westerwoldsche Aa
nodig werd: de Statenzijl (1707).
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In de 19de eeuw drong men de Dollard strook voor strook verder terug. De
belangrijkste nieuwe polders waren de Finsterwolder polder (1819) en de Reiderwol-
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derpolder (1862 en 1874), met aan de oostgrens de Nieuwe Statenzijl. Het meest
recent is de Carel Coenraadpolder (1924-'25). In 1975 werd besloten de Dollard niet
verder in te polderen, waardoor buitendijks een brakwater-getijdengebied ontstond.

Grondgebruik
De landbouwgronden in Oldambt waren in pacht uitgegeven. Deze pacht was van te
voren contractueel vastgelegd en niet opzegbaar. Dit werd bekend onder de term
beklemming; de pachtboer werd beklemde meier genoemd. Het grondbezit diende
tevens onaangetast te blijven. Na de verkoop van de gronden door de Provincie in
1764 en 1773 bleef dit beklemrecht voortbestaan.
Vanouds werd in het Oldambt voor een groot deel gemengd bedrijf uitgeoefend.
Nadat de Groninger rundveestapel in periode van 1714 tot 1773 drie keer door de
veepest besmet werd, scheurde men eind 18de eeuw het grasland en schakelde men
over op de akkerbouw. De garantie in het beklemrecht dat de boer zijn gronden vrij
mocht gebruiken droeg hiertoe bij. Belangrijke akkerbouwproducten waren haver,
gerst en rogge. Na een eerste voorspoedige periode volgde tussen 1818 en 1825 een
daling van de graanprijzen. De graanprijzen trokken pas na 1840 weer aan, wat tot
veel welvaart bij de boeren leidde.
Dumping van goedkoop graan uit Amerika rond 1878 veroorzaakte een
landbouwcrisis, waarbij de boeren in het Oldambt teerden op de gunstige prijzen
voor stro als grondstof voor strokarton. De groeiende tegenstelling tussen de rijke
boeren en de arme landarbeiders leidde in 1892-'93 tot landarbeidersopstanden. Dit
geschiedde mede naar aanleiding van de toenemende rationalisatie, onder meer als
gevolg van de introductie van de eerste stoomdorsmachine in 1874. Rond 1896 was
de ergste

Zuinigstraatje 2 te Noordlaren is een voorbeeld van een hallenhuisboerderij met dwarsdeel

landbouwcrisis voorbij. De crisisjaren, gekoppeld aan een hernieuwde daling van de
graanprijzen, leidden in 1928 tot een grimmige landbouwstaking waarbij in
Finsterwolde één dode viel. De grote boerderijen langs de hoofdweg (soms met een
beeld van Ceres (Demeter), de godin van de landbouw, in de gevel) en de dwarslinten
met kleine arbeiderswoningen zijn stille getuigen van deze tegenstelling.

Boerderijen
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Meer nog dan enige andere provincie is Groningen het land van de kapitale
boerderijen, die hier heerden genoemd worden. Al naar gelang hun ouderdom of
streek verschillen deze in uiterlijk. Een boerderij is bij uitstek een functioneel gebouw,
waarin woon-, bedrijfsen opslagfuncties zijn verenigd. Het is nagenoeg onmogelijk
om een sluitende indeling in boerderijtypen te geven, omdat deze zowel kan
geschieden op functionele als op uiterlijke kenmerken of op een combinatie van
beide. Globaal zijn in Groningen vier typen boerderijen herkenbaar: de
kop-(hals)-romp-boerderij, de Oldambster boerderij, de Westerwoldse boerderij en
de hallenhuisboerderij. De laatstgenoemde twee typen behoren tot de hallenhuisgroep.
Dit zijn boerderijen met een driebeukige opzet, waarbij een ankerbalkgebintconstructie
zorgt voor een onderverdeling in een brede middenbeuk en twee smallere zijbeuken.
Op de armere zandgronden in Gorecht en Westerwolde was veel mest nodig en
daartoe werd het grootste deel van de middenbeuk als potstal in gebruik genomen.
Daarin kon meer mest geproduceerd worden voor de schrale akkers. Voor het voeren
van het vee was er een dwarsgelegen deel. Dit boerderijtype heet dan ook een
hallenhuis met dwarsdeel. De deeldeuren (baanders) werden iets teruggelegen aan
de zijkant geplaatst, waardoor daar een inspringend dakvlak zichtbaar is. Voorbeelden
zijn: Zuinigstraatje 2 te Noordlaren en Lutsborgweg 74 te Haren. Een specifiek
Gorechtse variant op dit type is de boerderij waarbij het woongedeelte aan één zijde
is versmald en doorgaat tot na de brandmuur om zo plaats te bieden aan de
baanderdeuren. Voorbeelden hiervan zijn Padlandsweg 3 te Onnen (1783),
Lutsborgweg 68 te Haren en Zuidlaarderweg 59 te Noordlaren. Bij een derde variant
is de baander naast het eenzijdig versmalde voorhuis geplaatst aan de voorzijde van
het bedrijfsgedeelte. De schuur is daarbij groter en hoger dan het woongedeelte en
heeft aan de voorzijde een houten voorschot. Voorbeelden van dit type zijn:
Zuidlaarderweg 46 te Noordlaren en Gieselgeer 3 en Zuidveld 10 te Onnen. De
Westerwoldse boerderij hoort in opzet eveneens tot de hallenhuisgroep. De oudste
vorm is het hallenhuis met middenlangsdeel. De later aan de Veenweg 41 te
Laudermarke
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Borgerweg 4 te Ter Borg is een voorbeeld van een Westerwoldse boerderij met middenlangsdeel en
een voorhuis met de omlijste ingang aan de zijkant

geplaatste boerderij is een van de zeer weinig bewaard gebleven voorbeelden. De
boerderij Wessinghuizerweg 11a te Onstwedde, die nog uit de 17de eeuw zou kunnen
stammen, heeft een middenlangsdeel en een potstal in één van de zijdelen.
Voorbeelden van boerderijen met dwarsdeel zijn in Westerwolde eveneens schaars.
De boerderij Sellingerstraat 5 te Ter Wisch (circa 1790) is van dit type. Karakteristiek
voor de Westerwoldse boerderij is echter dat de hoofdgevel van het smallere
woongedeelte niet naar de voorkant is gericht, maar naar de zijde van de toegang tot
de schuur. Dit is te zien bij de boerderijen Smeerling 15 (1742), Smeerling 20,
Veenhuizen 12 en Borgerweg 4 te Ter Borg. In de 19de eeuw ging men - met behoud
van het oude voorhuis - over tot de bouw van grotere, zogeheten Friese schuren. De
hoge ankerbalkgebintconstructie zorgde ervoor dat de zijbeuken als deel geschikt
waren. Dit leidde tot de hallenhuisboerderij met zijlangsdeel. De middendeel werd
als tasruimte gebruikt; de vakken tussen de gebinten werden ‘goelen’ of ‘gouln’
genoemd. In het achterste gebintvak was de paardenstal. Eén van beide zijbeuken
werd gebruikt als zijlangsdeel (‘grode deel’), met baanderdeuren aan voor- en
achterzijde. De tweede zijbeuk (‘lutke deel’) loopt dood op het woonhuis en heeft
een potstal voor de koeien, een varkenshok en een karnhuis. Toevoeging van een
extra gebint in de langsrichting (met hergebruikte delen uit de oude
hallenhuisconstructie) in beide zijbeuken resulteerde in alle gevallen tot een in feite
vijfbeukige opzet. De boerderij Borgerweg 3 te Ter Borg (1826) is hier een voorbeeld
van en ook Smeerling 15 kreeg in 1867 een dergelijke Friese schuur. Andere
voorbeelden, waarbij de schuur asymmetrisch is geplaatst en hoger is dan het voorhuis,
zijn: Driepoldersweg 11 in Wedde, Weenderstraat 19 te Jipsinghuizen (1873) en Ter
Wuppingerweg 19 te Onstwedde.
De kop-(hals)-romp-boerderij en de krimpen- of Oldambster boerderij komen
beide voort uit het laat-middeleeuwse oud-Friese woonstalhuis, ook wel langhuis
genoemd. Bij het langhuis lagen woongedeelte (binnenhuis of keuken genoemd) en
schuurgedeelte (achterhuis of langhuis genoemd) in elkaars verlengde. De smalle
driedelige
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Haarsterweg 34 te Marum is een voorbeeld van een kop-rompboerderij met een Friese schuur met
zijlangsdeel als bedrijfsgedeelte. Rechts op het erf staat een stookhok

schuur had in het midden een voergang en aan de beide zijden veestallen. Terzijde
was veelal een bijschuur (Groninger schuur) geplaatst. In de 16de eeuw ontstond de
zogeheten Friese schuur met zijlangsdeel, die achter het bestaande woonhuis de
plaats van het feitelijke langhuis innam. Vanaf het begin van de 17de eeuw werd
deze combinatie van kleiner woongedeelte en grotere schuur vooral in het
Westerkwartier en het Hogeland toegepast als kop-romp-boerderij. Dit is te zien bij
boerderij Oldeklooster te Kloosterburen uit 1652. Een belangrijk verschil met de
boerderijen uit de hallenhuisgroep was, dat er geen ankerbalkgebinten maar
dekbalkgebinten werden

Hoofdweg 215 te Schildwolde is een voorbeeld van een driekapsboerderij waarbij twee naast elkaar
gelegen schuren een derde kap hebben kregen op de beide gebinten

toegepast. Door de overstekende dekbalken kon de ruimte buiten de gebintstijl groter
worden en was een zijlangsdeel beter te realiseren. Vanaf de 18de eeuw ontstond er
een tussenlid tussen schuur en woongedeelte met daarin een keuken of karnhuis en
later een gang, de kop-hals-romp-boerderij. Voorbeelden zijn: de Schultingaheerd
te Bedum (1732), Castor te Zuurdijk (1733), Smydingheheerd te Garsthuizen (1742),
en de Feddemaheerdt te Hornhuizen (1765); de laatste met een zeer lang voorhuis.
Het woongedeelte kon in de loop van de tijd deels onderkelderd worden of vervangen
door een dwars geplaatst woongedeelte, dat vaak door een tussenlid met het
schuurgedeelte verbonden bleef. In de Teenstraheerd te Oldehove (1795) is dit nog
te zien.
De meest uitgesproken voorbeelden van een dwarse voorbouw zijn de forse
tweelaagse - in opzet nog middeleeuwse pastorieboerderijen - met voorhuizen tussen
topgevels, die wel Krüsselwarck genoemd worden. Deze zijn te zien in Eexta,
Warffum in jongere dan wel herbouwde vorm in Oostwold en Westeremden.
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Eind 18de eeuw werd de behoefte aan schuurruimte groter. In eerste instantie werd
hierin voorzien door de bouw van een bijschuur, die er in het Westerkwartier haaks
op werd gebouwd. In het Hogeland groeide de terzijde geplaatste bijschuur - daar
hut genoemd - uit tot een volledige dubbele schuur. Dit leidde tot de zogenoemde
driekapsschuren, waarbij twee naast elkaar gelegen schuren
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een derde kap kregen op de beide gebinten van de twee bestaande schuren. De
scheidingsmuur verviel en onder de middelste kap richtte men de dorsvloer in.
Voorbeelden van dit type zijn: Omtadaburgh te 't Zandt (1856), Graauwedijk 15 te
Overschild en Elema te Eenum (circa 1880). Op dezelfde wijze kwam in 1853 te
Schildwolde een zeskapsschuur (Kloosterlaan 1) tot stand.
Begin 18de eeuw ontstond vanuit Oost-Friesland een nieuw type boerderij waarbij
het principe van de Friese schuur werd overgenomen, maar het voorhuis er midden
voor werd geplaatst. Voorhuis en schuur kwamen hierdoor onder één doorlopende
nok. Kenmerkend daarbij zijn de krimpen die ontstaan door de sprongsgewijze
verbredingen tussen woonhuis en schuurdeel. De resulterende boerderij wordt
Oldambster boerderij of krimpenboerderij genoemd. Een dergelijke boerderij kwam
het eerst voor in 1724 aan de Hamdijk bij Nieuweschans. Bij de vroegste variant is
het woongedeelte nog geheel ingebouwd in de schuur. Een vroeg voorbeeld is
Langeweg 2 te Nieuwolda (1771); andere voorbeelden zijn Hoofdweg 76 te
Finsterwolde (1778) en Hoofdstraat 209 te Beerta (begin 19de eeuw). Ook bij dit
type heeft de schuur dekbalkgebinten en is de tasruimte ingedeeld in vakken - hier
‘golfvakken’ genoemd. De zijlangsdeel heeft baanderdeuren in de achtergevel en
aan de voorzijde. Deze zijn soms schuin (tegen de tocht) in de zijgevel geplaatst,
zoals bij Dorpsstraat 102 te Finsterwolde. De andere zijbeuk was bestemd voor het
vee.
In de Veenkoloniën bleven de extra baanderdeuren aan de voorzijde, de kanaalkant,
gehandhaafd. De boerderij Borgercompagnie 216 (1892) is hier een goed voorbeeld
van. Anders dan op het Hogeland geschiedde vergroting van de schuurruimte niet
door het ernaast bouwen van een tweede schuur, maar door verlenging van de
bestaande.
Bij boerderij De Bree te Nieuwolda werd in 1789 gebouwd met een zelfstandig
woonhuis aan de voorzijde van de schuur. Hieruit ontwikkelde zich de vroege variant
van een boerderij met verzelfstandigd voorhuis voorzien van een tuitgevel, met de
ingang opzij. Het woongedeelte is met de schuur verbonden door één enkele krimp.
Hoofdweg West 27 te Nieuwolda (1806) is hier een voorbeeld van. Ook
Borgercompagnie 84 heeft zo'n voorgevel. Bij boerderij De Bree werd in 1839 - voor
het woongedeelte uit 1789 - een voorhuis met krimp toegevoegd.
Gaandeweg werden de voorgevels rijziger. De boerderij Hoofdweg 33 te Midwolda
(1855) heeft in de tuitgevel drie reeksen lage zaadzoldervensters. De zolders
(maximaal twee) van het voorhuis boden plaats aan het zaaigraan voor het volgend
jaar. Andere voorbeelden van dit type zijn: Hoofdweg 306 te Bellingwolde (circa
1850),

Hoofdweg 33 te Midwolda is een vroeg voorbeeld van een Oldambster of krimpenboerderij voorzien
van een tuitgevel met drie reeksen zaadzoldervensters
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Hereweg 216 te Meeden is een voorbeeld van de neoclassicistische variant van de Oldambster
boerderij, met een omlijste ingang in het midden van het door een fronton afgesloten woongedeelte

Uiterburen 59 te Zuidbroek (1857) en Hereweg 334 te Meeden (1858).
Vanaf het midden van de 19de eeuw kreeg het voorhuis een wolfseind en twee
reeksen zaadzoldervensters. Dit is te zien bij de boerderijen Tussenklappen Westzijde
9 te Muntendam (1851) en Borgercompagnie 109 (circa 1870). De hoofdingang werd
daarbij verplaatst van opzij naar middenvoor al dan niet voorzien van een
classicistische omlijsting. Voorbeelden hiervan zijn Hoofdweg 91 te Finsterwolde
(rond 1855), de Huningaheerd te Beerta (1857) en Hoofdweg 25 te Midwolda (1870).
De boerderij Hereweg 216 te Meeden (1835) met fronton is een bijzondere variant.
De classicistische gevelindeling werd benadrukt door de toepassing van volwaardige
vensters op de verdieping. Deze zijn vooral te zien in de Oldambster

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

52

De Blinke te Nieuwolda is een een rijk voorbeeld van een Oldambster boerderij met een dwars voorhuis
in eclectische vormen

Hoofdweg 81 te Nieuw Beerta is een rijk voorbeeld van een villaboerderij, waarbij het woongedeelte
vrij kwam te staan van het (in 1970 gesloopte) bedrijfsgedeelte

varianten op het Hogeland, zoals de boerderijen Watwerd bij Usquert (1848) en
Framaheerd te Huizinge (1875). De Ebelsheerd te Nieuw Beerta (1874) heeft een
rijke eclectische voorgevel met puntgevel en windveer. De toenemende rijkdom in
Oldambt versterkte de ontwikkeling van een dwars geplaatst voorhuis. Goldhorn 33
te Finsterwolde (1857) en Oosterstraat 26 te Scheemda (1865) zijn hiervan vroege
voorbeelden. Rijke voorbeelden zijn De Blinke te Nieuwolda (1876) - met
middenrisaliet - en de Remskesheerd te Hamdijk (1887). De ontwikkeling van het
voorhuis tot volwaardig, blokvormig ‘landhuis’ is vooral in Bellingwolde te zien bij
de boerderijen Hoofdweg 263 (1893), Hoofdweg 245 (1895) en Hoofdweg 165
(1895-'96).
Aan het eind van de ontwikkeling van de Groninger heerd staat de variant waarbij
het woongedeelte als losstaande villa voor de schuur wordt gebouwd. Voorbeelden
hiervan in neorenaissance-stijl zijn De Boschplaatse te Blijham (1887) en Hoofdweg
252 te Bellingwolde (1901); in jugendstil-vormen Hoofdweg 81 te Nieuw Beerta
(1909) en Meiborg te Scheemda (1912).

Veenkoloniën
Begin 17de eeuw begonnen de eerste grote systematische ontginningen van het
uitgestrekte Oostmoer ten oosten van de Hondsrug. Dit leidde tot een Veenkoloniaal
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landschap gedomineerd door kanalen en kanaaldorpen, waar de akkerbouw floreerde
en een concentratie van nijverheid ontstond.

Verveningen
Al in de 12de eeuw vonden in het Oostmoer, waar de beken van de Pekel Aa, Oude
Aa en Termunter Aa stroomden, de eerste randveenontginningen plaats. Ook
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bij de eerste grote ontginningen werd gebruik gemaakt van natuurlijke waterlopen,
zoals bij de Pekel Aa, die in 1608 door Feico Allens Clock werd gekanaliseerd. In
1613 werd vanuit Foxhol het eerste veenontginningskanaal gegraven naar het
Sappemeer, dat in 1621 werd drooggelegd. In 1628 bereikte dit kanaal - het latere
Winschoterdiep - Zuidbroek.
Voor de verdere ontginning van het Oostmoer was het noodzakelijk om de grens
tussen Drenthe en Groningen definitief vast te stellen. Dit geschiedde in 1615 door
de landmeters Jan Sems en Jan de la Haye. Deze zogeheten Semslinie liep - uitgaande
van de Groninger Martinitoren - van Wolfsbarge bij het Zuidlaardermeer tot Ter
Haar boven Ter Apel.
In 1635 kwam het gehele veengebied in handen van de stad Groningen en
ontstonden de eerste veenontginningen, volgens een vooropgesteld plan. Onder
leiding van de Stad werden door kolonisten en compagnieën veenontginningskanalen
gegraven met dwars daarop wijken. Daarbij hield men rekening met het beoogde
gebruik van de uitgeveende gronden voor de landbouw. De bovenste veenlaag (bolster)
werd met zand uit de kanalen vermengd en teruggestort. Om die arme laag te verrijken
werd ze vermengd met stadsvuil. In de 19de eeuw werd hiervoor wel grond van
afgegraven wierden gebruikt gebruikt totdat de komst van kunstmest dit overbodig
maakte. Vooral de aardappelteelt was in de Veenkoloniën belangrijk.
In 1635 kwam de verbinding van de stad Groningen met het Winschoterdiep
gereed. Naar het zuiden voltooide men in 1637 aan de westzijde het Kielsterdiep en,
halverwege, het Muntendammerdiep. Tussen beide diepen ontstonden de
veenontginningen Borgercompagnie (1647) en de Tripscompagnie (1648). In 1647
pachtte Adriaen Geerts Wildervanck stukken hoogveen aan weerszijden van de Oude
Ee. Dit gebied werd in 1649 via het Meedenerdiep met de andere kanalen verbonden
en kreeg de naam Veendam. De veenontginningen Zuidwending (1650) en
Ommelanderwijk (1653) ontstonden als oostelijke takken en in 1659 groef men een
zuidelijke tak, waaraan Wildervank kwam te liggen.
Nadat in 1763-'64 de venen ten zuidoosten van Wildervanck waren aangekocht
door de Stad werd die zuidelijke tak doorgetrokken tot het gehucht Bareveld aan de
Semslinie, om vervolgens evenwijdig aan die linie als Stadskanaal verder te gaan.
Rond 1760 werd ook een kanaal vanuit Nieuwe Pekela zuidwaarts doorgetrokken
tot Boven Pekela. Een verdere verlenging van het Stadskanaal volgde in 1784, toen
een brede strook veen van de marke Onstwedde werd gekocht. Pas in 1817 werd de
definitieve grens tussen Drenthe en Groningen tussen Stadskanaal en Ter Apel
vastgesteld, waarna in 1819 het Stadskanaal met een knik in zuidoostelijke richting
werd doorgetrokken tot Musselkanaal. In 1856 werd dit deel van het kanaal verlengd
tot Ter Apel, waarna het Oostmoer bijna geheel was verveend. Van de laatste
veenontginningen aan de westzijde, in het gebied Tange-Alteveer, resteert een
plaggenhut in het Openluchtmuseum te Arnhem.

Nederzettingen
De eerste Veenkoloniale nederzettingen, zoals Kiel-Windeweer, bestonden uit een
kanaal met aan de kant van de naastgelegen doorgaande weg de meeste bebouwing.
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Jongere Veenkoloniale dorpen kregen een achterdiep of een dubbel kanalenstelsel.
Stadskanaal is een goed voorbeeld van een dorp met achterdiep, of boerendiep,
waaraan vooral boerderijen lagen. Aan weerszijden van het hoofddiep bevonden zich
vooral de woon- en bedrijfsfuncties en de openbare gebouwen. Ook Veendam had
een dergelijke verkaveling. Wildervank is een goed voorbeeld van een dubbel
kanalenstelsel met de dorpsbebouwing als een eiland in het midden en aan de
buitenkant van beide kanalen op regelmatige afstand boerderijen. Na de vervening
kregen de Veenkoloniale dorpen een agrarisch karakter, zoals nog zichtbaar is bij
Nieuwe Pekela, Tripscompagnie, Borgercompagnie en vooral Kiel-Windeweer. Door
de industrialisatie in de tweede helft van de 19de eeuw groeiden
Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Stadskanaal en in mindere mate Oude Pekela uit
tot regionale centra.

Handel en nijverheid
De gewonnen turf werd via de stad Groningen doorgevoerd. De Veenkoloniën hadden
de drukstbevaren kanalen van Nederland. Deze binnenvaart leidde tot een belangrijke
zeevaart op Holland en Noord-Duitsland en later op Scandinavië, de Baltische landen
en Engeland. Op de heenreis vervoerde men turf, aardappelen en graan en op de
terugreis hout. De zeevaart was vooral tot de eerste helft van de 19de eeuw van
belang. Nog in 1858 was bijna de helft van de Nederlandse koopvaardijvloot
afkomstig uit de Groninger Veenkoloniën, maar na 1870 ging dit achteruit en werden
de vaarten te smal voor de nieuwe, grotere, ijzeren schepen.
Rond 1650 ontstonden de eerste scheepswerven in Hoogezand-Sappemeer, Oude
Pekela, Veendam en later Wildervank en Stadskanaal waar nog twee scheepswerven
voor houten schepen bewaard zijn gebleven. Alleen te Hoogezand-Sappemeer konden
scheepsbouwers als Pattje en Van Diepen blijven bestaan, door over te schakelen op
de bouw van ijzeren schepen. Daartoe verplaatsten ze hun bedrijven na 1880 naar
de Groninger zijde van de Maartenshoekster sluis.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

54

Het Veenkoloniale dorp Wildervank heeft een dubbel kanalenstelsel met de dorpsbebouwing als een
eiland in het midden en aan de buitenkant van beide kanalen op regelmatige afstand boerderijen

Nadat zijn fabriek in Tonden bij Zutphen was uitgebrand, verhuisde W.A. Scholten
naar Foxhol om daar in 1842 de aardappelmeelfabriek ‘Tonden’ op te richten. Hier
werd zetmeel uit aardappelen gewonnen om te verwerken tot stroop, sago, glucose
en dextrine, maar ook moutwijn. Een belangrijke vereiste voor het productieproces
was de beschikbaarheid van veel zoet water. Tussen 1850 en 1880 werden ruim
twintig aardappelfabrieken opgericht, waarvan een flink deel door Scholten. Veendam
ontwikkelde zich tot het centrum van deze aardappelmeelindustrie. Eind 19de eeuw
ontstonden de eerste coöperatieve fabrieken, waaronder ‘De eersteling’ in
Borgercompagnie (1897); uiteindelijk verwerkten deze coöperaties 85% van de
aardappeloogst. In 1919 werd de Avébé opgericht, de vereniging ‘Coöperatief
Aardappelmeelverkoopbureau’, die nog steeds zijn hoofdkantoor in Veendam heeft.
Van de fabrieken zelf resteert slechts weinig.
In 1869 werd in de provincie Groningen de eerste strokartonfabriek opgericht: de
fabriek ‘Hooites Beukema’ te Hoogezand. W.A. Scholten stichtte in 1879 een fabriek
te Sappemeer (beide fabrieken werken nog als onderdeel van Kappa-Scholten). Ook
hier was zoet water van groot belang. Het stro werd uit Oldambt en het Hogeland
aangevoerd. Oude Pekela ontwikkelde zich tot het industriële centrum: in 1914 lagen
er negen fabrieken aan het Pekelerhoofddiep, waaronder ‘Ceres’ (1898), ‘de Kroon’
(1901) en ‘Brittania’ (1913). Het grootste deel van het strokarton werd uitgevoerd,
met name naar Engeland, als verpakkingsmateriaal voor de textielindustrie. In 1889
werd de eerste coöperatieve strokartonfabriek opgericht, ‘De Toekomst’ te Scheemda.
Ook buiten de Veenkoloniën verrezen - nu nog werkende - strokartonfabrieken in
Appingedam (‘De Eendracht’, 1909) en te Nieuweschans.
Scholten had in 1861 in de Stad een bietsuikerraffinaderij en stroopfabriek
opgericht; zijn zoon J.E. Scholten stichtte in 1896 aan het Hoendiep te Hoogkerk de
nog bestaande suikerfabriek ‘N.V. Noord Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek’
(thans C.S.M.). In 1913 ontstond een tweede fabriek, de ‘Fries-Groningse
Beetwortelsuikerfabriek’ aan het Hoendiep in de Stad (thans Suikerunie). In
Winschoten werd in 1884 de eerste zuivelfabriek
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Op de grens van het kleigebied en de Veenkoloniën staat de steenfabriek Holthuis. Zowel de grondstof
als de brandstof waren in de directe omgeving ruim voorhanden

Een van de weinige resten van de vele aardappelmeel- en strokantonfabrieken in de Veenkoloniën is
de door W.A. Scholten te Sappemeer opgerichte strokartonfabriek

opgericht. In 1921 leidde concentratie van activiteiten tot de bouw van de grote
nieuwe ‘Coöperatieve Fabriek van Melkproducten Bedum’.
Scheepsbouw, aardappelmeel en strokarton als belangrijkste Groninger takken
van industrie stimuleerden gerelateerde industrie in de vorm van ijzergieterijen
(Sappemeer), machinefabrieken (Veendam) en motorenfabrieken (Appingedam). De
kantoorboekenfabriek ‘Atlanta’ te Foxhol verbruikte strokarton en ‘De Phoenix’ te
Ommelanderwijk verwerkte stro tot strostof als grondstof voor wit papier.
Tenslotte werd Groningen gekenmerkt door zijn vele steenfabrieken, die al vanaf
de 17de eeuw geconcentreerd waren in de gebieden met knikklei, langs het
Winsumeren Damsterdiep. De stenen werden vooral geproduceerd door kleine groepen
geschoolde seizoenarbeiders afkomstig uit het vorstendom Lippe-Detmold in
Duitsland; deze arbeiders werden Lipskers genoemd. Mechanisatie en de bouw van
ringovens leidde tot concentratie en schaalvergroting. Overproductie zorgde in de
jaren zestig van de 20ste eeuw tot sluiting van vele fabrieken. Van de fabrieken op
de knikklei is enkel ‘Fivelmonde’ te Delfzijl (1862) nog in werking en resteren de
gebouwen van ‘Rusthoven’ te Wirdum, ‘Enzelens’ te Garrelsweer (1868) en ‘De
Onderneming’ in Winndeweer (1902). Ook op de plek van de productie van de
brandstof - het veen - ontstonden steenfabrieken. Van deze fabrieken is enkel
‘Strating’ te Oude Pekela nog in bedrijf en resteert het fabrieksgebouw van ‘Holthuis’
te Muntendam.

Westerkwartier
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Het aan Friesland grenzende Westerkwartier bestaat uit twee delen, grofweg
gescheiden door de in 1868 aangelegde spoorlijn van Groningen naar Leeuwarden.
Het noordelijke Westerkwartier heeft een kwelderlandschap, het zuidelijke
Westerkwartier is een landschap dat overeenkomsten vertoont met de aangrenzende
Friese Wouden en het noorden van Drenthe.

Nederzettingen en grondgebruik
Het noordelijke Westerkwartier is een voormalig kweldergebied dat aan de noordzijde
door het Reitdiep wordt
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Nooitgedacht te Oldekerk is een voorbeeld van een eenvoudige krimpenboerderij in het Westerkwartier

De Herv. kerk te Nuis. Dit dorp is ontstaan op een zogeheten gast

begrensd. Van Groningen tot Ezinge volgt het Reitdiep de oude zeeboezem van de
Hunze en daarvandaan de zeeboezem van de Lauwers. Vanuit het klooster in Aduard
werden in de 12de eeuw twee eilanden in de Lauwersboezem bedijkt: het Humsterland
rondom Oldehove en Saaksum en Middag, met daarin Ezinge, Feerwerd, Garnwerd,
Fransum en Oostum. Ter verdere beteugeling van de Lauwerszee legde men in
1400-'25 een zeedijk aan van Grijpskerk via Niezijl en Noordhorn naar Enumatil.
Hierop ontstond het dijkdorp Grijpskerk en ten noorden daarvan de polder Ruigewaard
met aan de rand de dorpen Niezijl en Kommerzijl. In 1795 ontstond de Oude
Ruigezandsterpolder. In 1877 werd het Reitdiep bij Zoutkamp afgesloten en legde
men de Nieuwe Ruigezandsterpolder (1877) droog. Voor de ontwatering van het
gebied werd in 1913 het bemalingswaterschap Electra opgericht en verrees in 1920-'21
bij de monding van het Kommerzijlsterriet in het Reitdiep het gemaal de Waterwolf.
Het zuidelijke Westerkwartier wordt bepaald door vier van zuidwest naar noordoost
ongeveer parallel lopende, vrij vlakke pleistocene zandruggen, of gasten, met daarop
bossen (wold) en daartussen brede beekdalen met laagveen. Op de meest noordelijke
rug liggen de streekdorpen Lutjegast, Westerzand en Oosterzand. Op de tweede,
langere rug de dorpen Doezum, Grootegast, Sebaldeburen, Oldekerk en Niekerk en
op de derde, korte rug de dorpen Noordwijk en Lucaswolde. De zuidelijkste rug biedt
plaats aan Marum, Nuis, Niebert, Tolbert, Midwolde, Lettelbert en Oostwold. De
meest gave lintdorpen in dit gebied zijn Midwolde, Opende-oost, Noordwijk en
Niebert.
Vanaf de 10de eeuw werden de veengebieden systematisch ontgonnen, met aan
de Friese kant een opstrek-
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kende verkaveling en meer naar het oosten een blokvormige verkaveling, zoals nog
is te zien bij Lutjegast, Niekerk en Zuidhorn. Ook hier ontstonden leidijken om de
reeds ontgonnen gebieden tegen het zure water uit de nog niet ontgonnen
veengebieden. Een restant hiervan is de Leidijk tussen Marum en Kornhorn. Het hele
gebied kent een kenmerkend landschap met houtsingels tussen de onderlinge akkers
en de weiden.
Marum ligt op de scheiding tussen het voormalige laagveen van het Langewold
en het hoogveen van het Vredewold. Op de grens tussen hoog en laag komen enkele
min of meer ronde zoetwaterpoelen voor. Voorbeelden van deze zogeheten
pingoruïnes zijn het Wasmeer, het Ronde Meer en het Bolmeer bij De Wilp.

Vervening
Wigbold van Ewsum kocht in 1513 het hoogveengebied ten zuiden van de lijn
Marsum-Tolbert. Rond 1524 stichtte hij te Leek de borg Nienoord. In 1554 maakte
de heer van Nienoord een begin met de vervening door het graven van het Leekster
Hoofddiep, dat in 1560 tot Zevenhuizen was gevorderd. In 1567 werd van hieruit
een begin gemaakt met de systematische vervening door het graven van onder meer
de Oostindische Wijk, de Kokswijk en parallel aan de grens met Drenthe de Drostinne
Wijk. Het westelijke deel van het Vredewold werd vanuit Friesland ontgonnen door
de aanleg van de Wilpster Hoofdvaart. Rond 1820 verbond men beide vaarten met
elkaar door de Jonkervaart. Zevenhuizen en De Wilp zijn karakteristieke kanaaldorpen,
waarvan het kanaal later is gedempt. Anders dan in de Veenkoloniën was de
ontginning hier enkel op de winning van turf gericht, waardoor er na de vervening
grote heidevelden onstonden met daarin veel natte laagten. Tevens bouwde men er
veel keuterboerderijen. Pas na de introductie van kunstmest werden de gronden rond
1900 in landbouwgronden omgezet. Door het extensieve karakter van de landbouw
komen hier nog veel halfnatuurlijke vochtige en natte graslanden voor.

Westerwolde
De voormalige heerlijkheid Westerwolde in het zuidoosten ligt vanouds wat geïsoleerd
op een lange smalle zandrug aan weerszijden van de Ruiten Aa en delen van de
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Westerwoldse boerderij in het esgehucht Smeerling
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De Ter Apelersluis in het Ruiten-Aa-kanaal

Mussel Aa, die nabij Wedde samenkomen in de Westerwoldsche Aa. Deze zandrug
werd ingeklemd tussen het Oostmoer in het westen en het Bourtanger Moer in het
oosten. Het noordelijke deel met Blijham, Vriescheloo en Bellingwolde dat
oorspronkelijk tot het Reiderland behoorde, werd in 1538 bij Westerwolde gevoegd.
Samen met de heerlijkheid Wedde kwam het hele gebied in 1619 aan de stad
Groningen.

Nederzettingen en grondgebruik
In dit gebied met uitgestrekte bossen - Wedde is afgeleid van Wold - werd vanaf 700
de eerste bosgrond in cultuur gebracht. Gaandeweg werd dit uitgebreid tot
aaneengesloten complexen bouwland. Op deze essen werd in de loop der tijd een
mengsel van mest en heideplaggen opgebracht. Beschikbaarheid van mest en
heideplaggen was van het grootste belang. Daarom werden zogeheten
markegenootschappen opgericht voor het gemeenschappelijk beheren van de niet in
cultuur gebrachte woeste grond. Hoe meer akkerland een boer had, des te groter was
zijn aandeel (waardeel) in het gebruik van de woeste grond. De agrarische bebouwing
groepeerde zich in esdorpen of esgehuchten. Anders dan in Gorecht zijn de esdorpen,
zoals Wedde, Vlagtwedde en Sellingen, smal door hun ligging langs de beekdalen.
Onstwedde is een goed voorbeeld van een esdorp gegroepeerd rondom twee brinken,
waar in de loop van de tijd een krans van esgehuchten omheen is komen te liggen,
zoals Holte, Ter Wupping en Smeerling.
De Westerwoldse bossen, zoals het Metbroeksbos bij Vlagtwedde, het
Lieftinghsbroek bij Weende en de kloosterbossen van Ter Apel leverden goed
eikenhout op. Vanaf eind 19de eeuw werd ook naaldhout aangeplant, voor stuthout
ten behoeve van de Limburgse kolenmijnen.
Vanaf de 17de eeuw vestigden zich boeren zonder land, zogeheten keuterboeren,
aan de randen van de woeste grond, op de tangen; kleine zanderige ruggen in het
veen. Tange en Jipsingboertange zijn hier voorbeelden van. Om meer grond geschikt
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te maken als bouwland werd het Groninger gedeelte van het Bourtanger veen
ontgonnen zonder dat daarbij turf werd gewonnen. Grote delen van het veen werden
oppervlakkig ontwaterd door het graven van greppels, waarna het veen in brand
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De grensvesting Bourtange werd tussen 1972 en 1995 gereconstrueerd in zijn 18de-eeuwse situatie

werd gestoken. Op de hierdoor ontstane vruchtbare grond verbouwde men boekweit.
Op deze wijze verdween het veen laag na laag. Na de Markewet van 1886 werden
de resterende woeste gronden verdeeld en systematisch verveend tot bouwland. Dit
leidde wel tot grote afwateringsproblemen. In 1891 werd de ‘Vereeniging ter
bevordering van de kanalisatie van Westerwolde’ opgericht met als voorman B.L.
Tijdens. Tussen 1911 en 1918 werden drie kanalen gegraven; het Mussel-Aa-kanaal
en het Ruiten-Aa-kanaal, die bij Veelerveen samenkomen om als het Verenigd of
B.L. Tijdenskanaal in de Westerwoldsche Aa uit te monden. De kanalen waren een
stimulans voor verdere ontginningen, zoals te Wollingboermarke, Over de Dijk en
Laudermarke. In 1924 werd de N.V. Ontginningsmaatschappij ‘De Vereenigde
Groningse Gemeenten’ opgericht om de woeste gronden te ontginnen. Het
Jipsinghuizerveld werd in 1924-'31 verveend. In het kader van de werkverschaffing
ontgon men in 1934 Hebrecht opnieuw en kwam in 1935-'37 het Rhederveld tot
stand.

Verdedigingswerken
Westerwolde speelde een belangrijke rol bij de systematische omsingeling en inname
van de stad Groningen in 1589-'94, die bekend staat als de ‘Groninger Schansenkrijg’.
In 1576 koos Groningen voor de Staatse zijde, maar in 1580 viel het in Spaanse
handen. In 1589 veroverde graaf Willem Lodewijk van Nassau de schansen Enumatil
(aangelegd in 1582), Zoutkamp (1587) en Reide (1581), waardoor de toegang van
Groningen naar de zee grotendeels werd afgesloten. In 1591 werd Delfzijl ingenomen
en van een vesting voorzien. Nadat in 1592 Steenwijk en Coevorden waren ingenomen
en het Ommeland grotendeels in Staatse handen was gekomen, bleef voor de Spaanse
troepen enkel nog de weg naar Duitsland open via de schans Slochteren, Winschoten,
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het huis te Wedde en de smalle doorgang door het veen bij Bourtange. In 1593 werd
door Staatse troepen de Bel-
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lingwolderzijl in de Westerwoldse Aa versterkt (Oude Schans) en Bourtange
aangelegd, waardoor de omsingeling van Groningen compleet was. In 1594 viel de
stad. Het Twaalfjarig Bestand werd gebruikt om de stad van een nieuwe
verdedigingsgordel te voorzien. Ook versterkte men de vestingen aan de oostzijde;
Bourtange werd in 1607 en 1645 verder versterkt en ten noorden van Oude Schans
kwam in 1628 Nieuweschans tot stand. Na een eerste inval in 1666 volgde in 1672
een nieuwe inval van de troepen van de Munsterse bisschop Bernard van Galen
(‘Bommen Berend’), die zonder Bourtange te kunnen veroveren het beleg voor
Groningen sloegen. Door innundaties van het omliggende land kon de aanval enkel
geschieden vanaf de smalle, hoger gelegen, Hondsrug. Al na zes weken was de
bisschop genoodzaakt het beleg van de stad op te breken. Op de Hondsrug werd
vervolgens tussen 1698 en 1730 naar plannen van Menno van Coehoorn de Linie
van Helpman aangelegd. Tevens werd Nieuweschans in 1744 van voorwerken
voorzien en kreeg Bourtange in 1738-'42 onder meer een natte horizon. Beide
schansen gingen aan het eind van de 18de eeuw deel uitmaken van de Eerste Linie
van de Eems. Toenemende verdroging van het moeras noopte tot de aanleg van
redoutes bij Barnflair (1796) en Lethe bij Bellingwolde (1797), alsmede het voorwerk
De Linie bij Bourtange (1796). De linie werd, evenals de vesting Bourtange, in 1851
opgeheven, de vesting Nieuweschans werd in 1870 en de vestingen Groningen en
Delfzijl in 1874 opgeheven.
De mobilisatie in 1939 leidde tot de bouw van kazematten van het type stekelvarken
op de weg naar Duitsland bij Bourtange en bij de brugovergangen in het Ruiten-Aaen het B.L. Tijdenskanaal. In 1943-'44 bouwden de Duitsers in de omgeving van
Delfzijl nog enkele bunkers voor de Stützpunktgruppe Delfzijl van de vesting Emden.
De laatste bunkers kwamen in 1952-'57 tot stand bij Holwierde als navigatiestation
van de Koninklijke Luchtmacht, dat tot 1964 dienst deed.
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Steden, dorpen, monumenten

Afb. pag 61: Termunterzijl, sluizen in het Termunterzijldiep
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Adorp
(gemeente Winsum)
Wierdedorp, ontstaan in de middeleeuwen bij een bocht van de Hunze. Die rivier is
in de loop van de tijd echter steeds meer westwaarts verplaatst. De oudste bebouwing
op de door een boomsingel omgeven wierde ligt langs de Torenweg. Na de aanleg
van de spoorlijn Groningen-Roodeschool (1883) ontwikkelde het dorp zich verder
langs en ten oosten van de Provincialeweg.
De Herv. kerk (Torenweg 4) is een kleine, recht gesloten zaalkerk met dakruiter.
De kerk werd gebouwd in 1667. In de dakruiter hangt een klok uit 1618, van Henrick
Wegewaert. Tot de 17de-eeuwse kerkinventaris behoren een preekstoel (tweede helft
17de eeuw), een doophek, een avondmaalstafel en een aantal banken. De kerk bevat
verder een door M. Eerdtman met ouder pijpwerk gebouwd orgel (1898).
Woonhuizen. In aanleg mogelijk 18de-eeuws is het blokvormige huis Het Witte
Hoes (Provincialeweg 37), met schilddak en pilasters. Het aangebouwde
bedrijfsgedeelte is recent vernieuwd. Het pand is in gebruik als café-restaurant.
Torenweg 15-17 is een 18de-eeuws eenlaags pand, dat in 19de eeuw aan de
rechterzijde werd uitgebreid. Buiten de bebouwde kom ligt de villa Hecticum
(Hekkumerweg 1), gebouwd in 1914 naar ontwerp van E. Reitsma in trant van het
rationalisme.
De windmolen ‘Aeolus’ (Molenweg 7) is een met hout beklede achtkante
stellingkoren- en pelmolen met bakstenen onderbouw. De molen werd in 1851
gebouwd door molenmaker J. Kortholt voor B.G. Oosterhuis en is in 1980
gerestaureerd.
Wierum. Van dit dorp ten zuidwesten van Adorp resteert op de rond 1900 deels
afgegraven wierde het kerkhof van de in 1818 gesloopte dorpskerk. Op het kerkhof
liggen enkele 19de-eeuwse zerken. In de buurt staan enkele interessante boerderijen.
De grote kop-hals-rompboerderij Wierumerschouwsterweg 23 dateert uit het derde
kwart van de 19de eeuw. De ingang, in het midden van de voorgevel, heeft een houten
omlijsting afgesloten door een kroonlijst op grote consoles. De
kop-hals-romp-boerderij ‘De Paddepoel’ (Paddepoelsterweg 5) stamt uit het midden
van de 19de eeuw.

Aduard, Herv. kerk (1993)
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Aduard
(gemeente Zuidhorn)
Wierdedorp, ontstaan in 1192 toen hier de aan St.-Bernardus gewijde
cisterciënzerabdij Aduard werd gesticht. Tussen 1230 en 1262 verrees de abdijkerk.
In de late middeleeuwen groeide de abdij uit tot een groot ommuurd en omgracht
kloostercomplex met ongeveer 25 stenen gebouwen. In 1580 werd de abdij door
oorlogsgeweld verwoest, waarna alleen de ziekenzaal werd herbouwd (Herv. kerk).
Het grootste deel van het kloosterterrein was in de 17de en 18de eeuw in gebruik als
park bij het Huis te Aduard, dat in 1815 werd gesloopt. Tot aan het begin van de
20ste eeuw bestond het dorp voornamelijk uit een lintbebouwing langs de Burg.
Seinenstraat en de haven (nu Hofstraat); er was een bebouwingsconcentratie rond
de Kaakheem, waar tot omstreeks 1960 de haven eindigde. Het dorp is na de Tweede
Wereldoorlog naar het oosten uitgebreid.
De Herv. kerk (Burg. Seinenstraat 42) is een fors, recht gesloten zaalgebouw, dat
in het begin van de 14de eeuw werd gebouwd als ziekenzaal voor de lekenbroeders
van de cisterciënzerabdij Aduard - de grondslagen van de abdij

Aduard, Herv. kerk, interieur (1993)

hebben in 1939-'41 bij een opgraving blootgelegen. Het gebouw heeft rijk
gedetailleerde bakstenen topgevels. De lange gevels hebben een reeks grote
lichtvensters en daaronder een reeks kleinere vensters voor de ontluchting, typerend
voor middeleeuwse ziekenzalen. Tegen de noordgevel staat sinds de restauratie een
veelhoekige uitgebouwde traptoren. De westelijke topgevel is voorzien van een
bakstenen luiconstructie met een klok uit 1554, gegoten door Gerrit van den Dam.
Het gebouw is na de Reductie in 1594 ingericht als Herv. kerk, waarbij men de drie
westelijke traveeën tot school en schoolmeesterswoning heeft verbouwd. Rond 1720
liet Evert Joost Lewe van Aduard het interieur veranderen in een familiekapel met
stucwerk in Lodewijk XIV-stijl. Het exterieur werd omstreeks 1850 ingrijpend
veranderd in neogotische stijl. Bij een restauratie in 1917-'28, naar plannen van H.
van Heeswijk, zijn het exterieur en het interieur in de romano-gotische toestand
hersteld.
Het interieur van de kerkzaal wordt overdekt door een bij de restauratie aangebracht
houten tongewelf met een florale beschildering van J. Por. De romano-gotisch
gedetailleerde wanden hebben rondstaven in rode baksteen, afgewisseld met
verglaasde stenen. De vensters worden afgewisseld met grote spitsboogvormige, met
vlechtingen
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Aduard, Herberg Onder de Linden

gevulde nissen. De ronde nissen tussen de vensters zijn voorzien van vierpassen,
gevuld met geglazuurde reliëftegels.
In het westelijk deel van het gebouw is een groot deel van de oorspronkelijke
13de-eeuwse vloertegels met ingedrukt patroon herlegd. Tot de kerkinventaris behoren
een rijk gesneden preekstoel in Lodewijk XIV-stijl (1723), geschonken door het
echtpaar Lewe van Aduard en Van Berum, een overhuifde herenbank met hun wapen
en twee wandbanken (omstreeks 1725). In de vloer liggen enkele grafzerken,
waaronder de van wapens voorziene zerken voor Evert Joost Lewe van Aduard
(†1742) en Christina Emerentiana van Berum (†1740).
De Geref. kerk (Burg. Seinenstraat 58) is een kruiskerk waarvan de ongelede
toren is voorzien van achtzijdige ingesnoerde spits; ze is gebouwd in 1913-'14 naar
ontwerp van Y. van der Veen met expressionistische detaillering. De pastorie (Burg.
Seinenstraat 56) verrees in 1933.
Woonhuizen. De voorm. burgemeesterswoning Hoflaan 47 is een gepleisterd
eenlaags pand uit de 18de eeuw. De ingangspartij heeft een klokgevel. Aan de
rechterzijde staat iets naar achteren verspringend een koetshuis. Kaakheem 2-4 is
een eenlaags pand met wolfdak, waarvan de noordgevel nog uit kloostermoppen
bestaat. De voorgevel werd in de eerste helft van de 19de eeuw vernieuwd. Burg.
Seinenstraat 2 is een eenlaags rentenierswoning uit 1865. Vergelijkbare
rentenierswoningen zijn Burg. Seinenstraat 4, 6 en 8. Uit 1936 dateert Burg.
Seinenstraat 72, een eenlaags woonhuis in expressionistische vormen, gebouwd naar
plannen van W. Reitsema.
De herberg ‘Onder de Linden’ (Burg. Van Barneveldweg 3) is een voormalige
herbergboerderij uit de 18de eeuw met een dwars eenlaags voorhuis met wolfdak;
boven de ingang bevindt zich een klokgevel. Het pand is in 1989-'91 gerestaureerd.
Bruggen. In het gehucht Steentil, ten oosten van Aduard, ligt er een 17de-eeuwse
gemetselde boogbrug over het Aduarderdiep (Steentil ong.) De brug heeft een
sluitsteen met het provinciewapen. De ten noorden van het dorp gelegen hefbrug
over het Van Starkenborghkanaal dateert van omstreeks 1935. De bijbehorende
eenlaags brugwachterswoning (E.H. Woltersweg 25) dateert uit omstreeks 1937.
Den Horn. Dit wegdorp ten zuiden van Aduard is ontstaan in de 18de eeuw en
heeft twee kernen, de ene bij de splitsing van de Westerdijk en de Hogeweg en de
andere iets oostelijker bij de kerk. De Herv. kerk (Dorpsstraat 7) is een recht gesloten
zaalkerk met dakruiter, gebouwd in 1862 ter vervanging van een oudere kerk. De
voorgevel is rijk uitgevoerd in eclectische vormen. In en nabij het dorp staan enkele
belangrijke boerderijen. Weersterweg 20 is een kopromp-boerderij, bestaande uit
een diep voorhuis met zadeldak tussen topgevels en een vrij korte schuur met wolfdak
en uilenbord. Het voorhuis stamt blijkens een gevelsteen uit 1618, het achterhuis
dateert vermoedelijk uit de 19de eeuw dateren. Van de kop-hals-romp-boerderij
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Hogeweg 7 dateert het voorhuis uit 1759. Weersterweg 14 is een boerderij van
hetzelfde type met een eenlaags neoclassicistisch voorhuis uit het midden van de
19de eeuw. De grote boerderij ‘Horn Heem’ (Dorpsstraat 6) heeft een blokvormig
voorhuis uit 1869 met omlopend schilddak en omlijste ingangspartij.

Appingedam
Stad, ontstaan in de 7de of 8ste eeuw toen vanuit Tjamsweer een wierde werd
opgeworpen in de bocht van de stroom de Apt. Deze wierde - ter plaatse van de Oude
Alg. begraafplaats - werd Appe genoemd en, na de vestiging van een
Augustijnerklooster in 1237 (gesloopt 1705), Monnikenwierde. Mogelijk in de 12de
eeuw werd als verbinding tussen de Fivel en de Eems de Delf gegraven, waarbij de
Apt werd afgedamd. De Delf kreeg een dam met sluis ter hoogte van de huidige
Vlintenbrug bij de Kniestraat. Ten westen daarvan kwam een handelsnederzetting
tot ontwikkeling ter hoogte van de Kniestraat en het Gouden Pand. Appingedam
wordt voor het eerst vermeld in 1224. In de 13de eeuw verschoof het zwaartepunt
van de nederzetting naar het oosten, langs de Solwerderstraat en de Dijkstraat, waar
enkele stenen huizen verrezen. Parallel aan de Dijkstraat kwam aan de zuidzijde de
Wijkstraat te liggen. Ten noorden van de Solwerderstraat werd het Zandsterdiep
(later Kattendiep) gegraven. Zuidelijk van de kerk en Wijkstraat ontstond de Groeve.
Op het tussenliggende gebied ontstonden aan weerszijden van de kerk de borgen
Oost Snelgersma en West Snelgersma. In de 1327 kreeg Appingedam stadsrechten.
Het gebied tussen Apt, Groeve en Kattendiep werd mogelijk al in de 14de eeuw
omwald. Na de grote bloei van Appingedam in de 14de eeuw werd de stad in de 15de
eeuw een haven aan een waterverbinding met Groningen; in 1425 werd de Delf
onderdeel van het Damsterdiep, de verbinding tussen Groningen en Delfzijl.
Na de belegeringen van de stad door de Groningers in 1500 en 1501 bracht men
het klooster, het St.-Anthonigasthuis aan de vroegere Gasthuislaan (nu Koningsstraat)
binnen de omgrachting door het graven van de noordelijke stadsgracht. De hertog
van Saksen veroverde de stad in 1514 - waarbij de gehele mannelijke bevolking werd
uitgemoord. In 1515 werd de stad veroverd door Gelderse troepen. Ter versterking
van de stad
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groef men aan de westzijde de Nieuwe Heekt (nu Grote Heekt). In 1536 werd
Appingedam evenwel door Schenk van Toutenburg veroverd voor keizer Karel V
en werd de vesting ontmanteld. In het begin van de 17de eeuw brak een nieuwe
bloeiperiode aan die tot in de 18de eeuw duurde, toen ook de borgen gesloopt werden.
Tot ver in de 19de eeuw behield Appingedam zijn langwerpige structuur. In 1819
werd het Damsterdiep om de stad gelegd via de zuidelijke stadsgracht (de Groeve).
Het belang van het Damsterdiep nam af na de aanleg van het Eemskanaal (1876) en
de spoorlijn Groningen-Delfzijl (1884). Na 1900 beleefde Appingedam een nieuwe
bloei met de komst van de Bronsmotorenfabriek (1906) en de coöperatieve
strokartonfabriek ‘de Eendracht’ (1908). Aan de noordzijde vond een stadsuitbreiding
plaats, met villa's langs de Stationsstraat en arbeiderswoningen langs de
Harmoniestraat.

Appingedam, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Herv. kerk (zie p. 65)
Synagoge (p. 66)
R.K. St.-Nicolaaskerk (p. 66)
Geref. kerk (p. 66)
Apostolische kerk (p. 66)
Stadhuis (p. 67)
Gerechtsgebouw (p. 67)
Secretarie (p. 67)
Openbare leeszaal (p. 67)
Franse school (p. 67)
Rijks Hogere Burger School (p. 67)
Brandweerkazerne (p. 67)
Rotterdamsche Bank (p. 67)
Armenhuis (p. 67)
Stichting H.H. van der Werf (p. 67)
Diaconiegasthuis (p. 67)
hotel Panman (p. 69)
Spaarbank (p. 69)
Kalkoven (p. 69)
Gasfabriek (p. 69)
N.V. Appingedamse Bronsmotorenfabriek (p. 69)
Isr. begraafplaats (p. 69)
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23 oude Alg. begraafplaats (p. 69)
24 Alg. begraafplaats (p. 69)
25 Alg. begraafplaats Rusthof (p. 69)

Appingedam, Binnenstad met Damsterdiep
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In de jaren twintig bouwde men het aangrenzende gebied langs de Wilhelminaweg
vol en in de jaren dertig kwam ten zuidoosten van het centrum woningbouw tot stand
rond het Mr. S. Reijndersplein. In 1965 volgde de demping van het Kattendiep. Sinds
1972 is de binnenstad beschermd stadsgezicht. In de jaren zestig en zeventig is
Appingedam vooral aan de oost- en zuidoostzijde uitgebreid, waarbij de wierdedorpen
Solwerd en Opwierde in de bebouwing werden opgenomen. In de jaren tachtig en
negentig volgden uitbreidingen naar het westen tot aan de wierde van Tjamsweer.
De Herv. kerk (Wijkstraat 32) [1], oorspronkelijk gewijd aan St.-Nicolaas, is een
driebeukige hallenkerk met vijfzijdig gesloten koor en vrijstaande toren. In het begin
van de 13de eeuw werd een eenbeukige kerk met westtoren gebouwd ter plaatse van
een aan Maria gewijde voorganger. Kort na het midden van die eeuw volgden de
bouw van een dwarsschip en een recht gesloten koor, waardoor een romano-gotische
kruiskerk ontstond. De topgevels zijn in de 17de eeuw verdwenen. In het begin van
de 14de eeuw verlengde men het koor met een vijfzijdig gesloten, gotisch deel. In
het derde kwart van de 15de eeuw kwam de huidige hallenkerk tot stand door de
bouw van een noord- en een zuidbeuk. Kort daarna werd bij het koor de zuidkapel
(Jozefkapel) gebouwd. De noordkapel (Mariakapel), met de aangebouwde

Appingedam, Herv. kerk

Appingedam, Herv. kerk en stadhuis, plattegrond

sacristie en op de verdieping mogelijk een librije, kwam in het begin van de 16de
eeuw tot stand. Rond dezelfde tijd sloopte men de oude westtoren. De kerk werd
volgens een gevelsteen in 1561 hersteld, in 1594 van binnen wit gekalkt en in 1686
opnieuw hersteld na stormschade. Bij een restauratie in 1948-'54 naar plannen van
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A.R. Wittop Koning, R. Offringa en G. Bosma is onder meer de kapconstructie
vernieuwd.
Het interieur van middenschip, transept en koor wordt overdekt door
meloenvormige koepelgewelven met ieder acht, in een rijk rozet samenkomende,
ronde ribben. De koorsluiting heeft een fraai straalgewelf en de Mariakapel een
eenvoudig netgewelf. De overige delen van de kerk zijn voorzien van
kruisribgewelven. Tijdens de restauratie is op diverse plekken figuraal, maar vooral
ornamenteel schilderwerk blootgelegd. In de sluitring van de koortravee is het Lam
Gods (13de eeuw) zichtbaar en op het westelijke gewelf Christus als Salvator Mundi.
De afbeelding van de patroonheilige St.-Nicolaas in de koorsluiting heeft men
waarschijnlijk in 1570 aangebracht. De kerk heeft een laat-gotische natuurstenen
afscheiding tussen koor en de zijkapellen, evenals een ingebouwd laat-gotisch
sacramentshuisje in rode Bremer zandsteen.
Tot de kerkinventaris behoort een rijk gesneden preekstoel in laat-maniëristische
vormen uit 1665. De kuip wordt
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Appingedam, Herv. kerk (Opwierde)

gedragen door een pelikaan die in het nest zijn jongen met zijn eigen bloed voedt,
overeenkomstig het wapen van de stad. De koperen lessenaar en doopbekkenhouder
dateren uit 1792. In de kerk staan diverse 17de-eeuwse herenbanken, waarvan twee
verhoogde die via een trap toegankelijk zijn, de andere zijn veelal overhuifd. De
orgelgalerij in Lodewijk XV-stijl is gemaakt naar ontwerp van Ede Jans Dumringh.
Het orgel zelf werd in 1744 gebouwd door A.A. Hinsz met gebruikmaking van ouder
pijpwerk; het snijwerk is van Casper Struiwig. In 1967-'70 is het orgel gerestaureerd.
Van de talrijke grafzerken in de vloer en opgesteld langs de wanden zijn de
belangrijkste een 13de-eeuwse zerk van rode Bremer zandsteen en een andere met
gotische hoekmedaillons voor Snelger Houwerda (†1500). Verder zijn interessant
de zerken voor Melle Clant (†1542), burgemeester Henric van Steenhuysen (†1695)
en Rudolph Pabus Cleveringa (†1818) en zijn vrouw Cornelia Ebels (†1826). De
gepolychromeerde rouwsteen voor Gerdt tho Dornum un Withmonde stamt uit 1515.
De vrijstaande toren (Wijkstraat 34) is een ongelede toren met balustrade,
opengewerkte achtkante lantaarn en naaldspits. Hij werd in 1834-'35 gebouwd,
vermoedelijk naar plannen van J.H. van Calker, ter vervanging van een 16de-eeuwse
voorganger op korte afstand ten noorden van de kerk. In de toren hangt een klok uit
1763, gegoten door J. Borchardt.
De Herv. kerk (Opwierderweg 122, Opwierde) is een eenbeukige kerk met recht
gesloten koor en midden op het schilddak een opengewerkte dakruiter. De huidige
kerk is het overblijfsel van een oorspronkelijk drie traveeën diepe

Appingedam, Herv. kerk (Solwerd)

romano-gotische kerk uit het tweede kwart van de 13de eeuw. Het in twee zones
verdeelde muurwerk heeft in het onderste gedeelte spaarnissen met rondbogen en
daarboven smalle vensters en blindnissen voorzien van siermetselwerk; de traveeën
worden door lisenen gescheiden. Aan de noordzijde zitten lage vensters en een
knielvenster. Waarschijnlijk in 1838 is de kerk aan de westzijde met een halve travee
ingekort. Tevens zijn de gewelven en de oostelijke topgevel verwijderd. De huidige
dakruiter dateert van 1910 en vervangt een in 1888 afgebroken, vrijstaande houten
klokkentoren. Bij een restauratie in 1964-'68 kreeg de kerk boven de ingang een
houten luifel. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met halfronde kuip in
Lodewijk XVI-vormen (1828) en een scheidingswand (18de eeuw), afkomstig uit
de kerk van Farmsum.
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De Herv. kerk (Pastorielaan 5, Solwerd) is een zaalkerk met schilddak en
overhoekse, uitgezwenkte steunberen. De kerk werd in 1783 gebouwd, mogelijk naar
plannen van G. Bonsema, op de plaats van een in 1536 verwoeste voorganger. Het
brede noordfront is classicistisch vorm gegeven, met een middenpartij overdekt door
een fronton en geflankeerd door dubbele ionische pilasters op postamenten. Tot de
inventaris behoort een preekstoel met doophek in Lodewijk XVI-vormen, mogelijk
van de hand van A. Reuscher. Op het kerkhof staat een houten klokkenstoel uit 1783;
de klok dateert uit 1815 en is gegoten door M. Fremy en A. van Bergen.
De pastorie (Pastorielaan 1), in de vorm van een zogeheten Krüsselwarck, bestaat
uit een onderkelderd dwars voorhuis met hoog schilddak en een lage haakse
achterbouw. Het voorhuis is voorzien van kloostervensters en zal getuige een
datumsteen uit 1554 dateren. Het interieur bevat in de opkamer een bedsteewand
met geschilderde pilasters en een eenvoudige schouw, beide uit de 18de eeuw.
De voorm. synagoge (Broerstraat 6) [2] is een zaalgebouw onder oprijzend hoog
schilddak, gebouwd in 1801 ter vervanging van een 18de-eeuwse huissynagoge aan
de Dijkstraat. In het fronton van de omlijste ingang is de Hebreeuwse tekst van
Ezechiël 43:1-2 aangebracht en op de voetstukken van de pilasters het jaartal (5)561
(=1801). Het interieur wordt overdekt door een blauw geschilderd houten gewelf.
Tot de inventaris behoort nog de Ark met snijwerk in late Lodewijk XVI-stijl. Na
de Tweede Wereldoorlog is het gebouw in gebruik gekomen bij de Geref. kerk
(Vrijgemaakt). De woning van de Chazzan (Broestraat 8) werd in 1896 (5651)
gebouwd naar plannen van de architect Heikens en herbergt tevens een ritueel bad.
De R.K. St.-Nicolaaskerk (Solwerderstraat 45) [3] is een neogotische zaalkerk
met een ingangsportaal dat overgaat in een zeer slanke geveltoren met naaldspits.
De kerk verrees in 1900-'01 naar plannen van G.A. Ebbers en A.J. van Schaik, op
de plaats van een kerk uit 1859. Tot de inventaris behoren een triomfkruis (1908) en
door J. Toorop vervaardigde kruiswegstaties, afkomstig uit Zandberg. De bij een
bominslag in 1945 vernielde gebrandschilderde glazen zijn in 1948 vervangen door
glazen van J. Wijkmans. De pastorie (Solwerderstraat 47) is een fors herenhuis met
oudere kern en een 18de-eeuwse gevel met Lodewijk XVI-consoles.
De Geref. kerk (Dijkstraat 73) [4] is een zaalkerk met recht gesloten koor,
gebouwd in 1926-'27 naar plannen van E. Reitsma in expressionistische vormen.
Van de voorganger uit 1868 resteert de rechterzijmuur. De kerk heeft inwendig
dakspanten waartussen licht naar binnen treedt via glaspanelen in het hoog oprijzende
zadeldak. De pastorie (Dijkstraat 75) is een neoclassicistisch pand uit 1879.
De Apostolische kerk (Snelgersmastraat 2) [5] is een eenvoudige zaalkerk uit
omstreeks 1895, met oprijzend middenrisaliet en woonvertrekken aan de voorzijde.
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Appingedam, Stadhuis

Het voorm. stadhuis (Wijkstraat 36) [6] is een diep pand met schilddak en
hoekschoorstenen. Het werd in 1630 gebouwd met op de begane grond de waag. De
rijk versierde maniëristische voorgevel heeft een halsvormige top voorzien van
klauwstukken en een open segmentvormig fronton. De boogvelden boven de vensters
zijn voorzien van zandstenen schelpvormen. In een zandstenen schelpnis staat een
Justitiabeeld met daaronder een afbeelding van het stadswapen. Bij een verbouwing
in 1825 werd de waag verkleind en het geheel aan de achterzijde uitgebreid tot aan
de kerk. In 1911 werd het gebouw gerestaureerd naar plannen van A. Mulder. Bij
een restauratie in 1983 heeft men de oude kaak aan de oostmuur teruggeplaatst. Sinds
1937 dient het gebouw alleen nog voor representatieve doeleinden. In de oude raadzaal
hangt een geschilderd stadsgezicht op Appingedam uit 1655, gemaakt door Claes
Hendericx. De oude secretarie heeft een laat-18de-eeuwse schoorsteenboezem.
Het voorm. gerechtsgebouw (Wijkstraat 38) [7] is een fors, bijna blokvormig,
neoclassicistisch pand met omlopend schilddak en hoekschoorstenen, gebouwd in
1844 naar plannen van I. Warnsinck. In 1876 werd de arrondissementsrechtbank
opgeheven en in 1935 het kantongerecht. Sinds de restauratie in 1985 biedt het onder
meer plaats aan de VVV.
De voorm. secretarie (Wijkstraat 1) [8] is een neoclassicistisch eenlaagspand met
breed oprijzend middenrisaliet, gebouwd rond 1845 voor notaris S. Rijnders. Het
was van 1937 tot 1995 als gemeentesecretarie in gebruik.
De openbare leeszaal (Koningstraat 51) [9] werd in 1911 opgericht bij het
zestigjarig bestaan van de Nutsspaarbank. Het is uitgevoerd in een combinatie van
jugendstil- en rationalistische elementen

Appingedam, Openbare leeszaal

en heeft een asymmetrisch geplaatst sierspant.
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Scholen. De voorm. openbare lagere school (Ds. Sprengerstraat 3, Opwierde) is
een tweeklassige school in neoclassicistische vormen, gebouwd in 1874 met
bijbehorende onderwijzerswoning (Ds. Sprengerstraat 1). De school is nu als dorpshuis
in gebruik. De voorm. Franse School (Wijkstraat 30) [10] stamt uit het eind van de
19de eeuw en kreeg rond 1930 - ze diende toen als ULO - een trapgevel. De gevelsteen
uit 1749 is afkomstig van het oude wachthuis. De voorm. Rijks Hogere Burger School
(Wilhelminaweg 14) [11] is een groot pand met aan weerszijden dwarse zadeldaken
die, evenals het middenrisaliet, van trapgevels zijn voorzien. De school verrees in
1917 in late neorenaissance-stijl en is sinds 1995 in gebruik als stadskantoor.
De voorm. brandweerkazerne (Solwerderweg 2) [12] werd in 1925 in
expressionistische vormen gebouwd voor de brandweer van de gemeenten
Appingedam, Bierum, Loppersum, Stedum en 't Zandt.
De voorm. Rotterdamsche Bank (Wijkstraat 10-12) [13] is een fors pand met
hoog oprijzend zadeldak tussen puntgevels, gebouwd in 1937 in traditionalistische
vormen met ‘Kropholler-achtige’-elementen. Het pand is vanaf de jaren zestig tot
1995 als deel van het raadhuis in gebruik geweest.
Gasthuizen. Het voorm. Armenhuis (C. Albertstraat 1) [14] werd in 1702 gesticht
voor ‘6 eerbare birgerweduwen’. Het huidige neoclassicistische eenlaagspand met
twee frontons en wenkbrauwen boven de vensters stamt uit 1879. De Stichting H.H.
van der Werf (Heidensgang 1-3) [15] stamt uit 1882, maar het huidige dubbelpand
in late neorenaissance-vormen, met aan weerszijden trapgevels, is waarschijnlijk
rond rond 1910 gebouwd. Het voorm. Diaconiegasthuis (Kniestraat 1) [16] is een
dwars eenlaags pand met brede trapgevel, gebouwd in 1909 in neorenaissance-vormen.
Woonhuizen. Er zijn vrij veel oude huizen in Appingedam bewaard gebleven, al
zijn ze bij latere verbouwingen veelal wel voorzien van jongere gevels. De bezitters
van de oudste stenen hui-
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zen, de zogeheten ‘Edele Heerden’, waarvan er in 1458 76 werden genoemd, speelden
een rol bij de middeleeuwse rechtspraak in de stad. Deze huizen waren verdeeld in
vier ‘kluften’; de Dijkstraat-oosterkluft, de Dijkstraat-westerkluft, de Solwerderkluft
en de Broederkluft. De meeste van deze ‘Edele Heerden’ staan aan de noordzijde
van de Solwerderstraat en aan de zuidzijde van de Dijkstraat.
Het woonhuis Dijkstraat 30 (aan de achterzijde bekend als Wijkstraat 25) heeft
een 13de-eeuwse kern, waarvan in de kelder resten van een gewelf zichtbaar zijn. In
de 15de eeuw werd dit diepe huis aan de linkerzijde verenigd met een ander huis
waarvan twee balken dendrochronologisch in 1483 zijn gedateerd. In 1524 en 1558
is hier verder aan gebouwd. In de 18de eeuw werd het geheel aan de Wijkstraat
uitgebreid met een dwars pand voorzien van schilddak en hoekschoorstenen. In de
tuin staat een achtkante theekoepel uit omstreeks 1910. Het drielaagse diepe huis
Dijkstraat 32 (aan de achterzijde bekend als Wijkstraat 27) heeft een mogelijk 14deof 15de-eeuwse kern. Ook dit pand werd in de 18de eeuw uitgebreid en kreeg toen
een diepe achterbouw. In de tuin staat een zeskante theekoepel uit omstreeks 1905.
Dijkstraat 24 is een diep pand met 14de-eeuwse kern. Aan de achtergevel, zichtbaar
vanuit de ernaast gelegen steeg, bevinden zich uit die tijd

Appingedam, Woonhuis Dijkstraat 24

Appingedam, Woonhuizen Solwerderstraat

enkele spitsboognissen met bakstenen kraagsteentje, voorzien van met siermetselwerk.
Het pand is in de 16de of het begin van de 17de eeuw ingrijpend verbouwd. De
voorgevel dateert uit de 19de eeuw.
Een interessante groep vormen de dwarse huizen op de ondiepe percelen tussen
de Solwerderstraat en het Damsterdiep. Aan de kant van het Damsterdiep hebben
enkele van deze huizen uitbouwen met lessenaarsdak; zogeheten ‘hangende keukens’.
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De panden zijn in 1980-'83 gerestaureerd, waarbij de hangende keukens grotendeels
zijn vernieuwd. Het gaat om de huizen Solwerderstraat 10, 12 en 14, alle met een
laat-middeleeuwse kern. Het laatstgenoemde kreeg omstreeks 1880 een gepleisterde
gevel, waarbij in de sierblokken bewust gekleurde glasscherven zijn verwerkt.
Het huis Blankenstein (Blankenstein 2) is de meest westelijke ‘Edele heerd’. Op
de middeleeuwse kelder staat een mogelijk nog 18de-eeuws woonhuis, waar in de
19de eeuw aan de kant van het Damsterdiep een pakhuis is aangebouwd. Een
middeleeuwse kern hebben mogelijk ook de huizen Solwerderstraat 3 en 33, Gouden
Pand 5, 7 en 4; het laatste met een 17de-eeuwse kapconstructie. In de eerste helft
van de 17de eeuw zijn diverse diepe huizen gebouwd. Veel daarvan hebben bij latere
verbouwingen hun topgevel verloren. Voorbeelden zijn Gouden Pand 6, 12, 16 en
18 (1631), alsmede Solwerderstraat 4, 66 en 62; het laatste heeft bij de achtergevel
de jaartalankers ‘1611’. Het met jaartalankers op 1619 gedateerde huis Dijkstraat 4
is rond 1880 in eclectische vormen verbouwd. Op 1674 gedateerd is Solwerderstraat
31, een wat naar achteren liggend, gepleisterd pand met puntgevel. Het pand met
tuitgevel Solwerderstraat 18 heeft in de voorgevel 17de-eeuwse details en in de
achtergevel de jaartalankers ‘1786’. Het pand is in 1938 gerestaureerd en kreeg in
1974 een nieuwe pui in oude trant. Uit de tweede helft van de 18de eeuw stammen
de brede huizen Gouden Pand 1 en Gouden Pand 10, beide voorzien van een schilddak
met hoekschoorstenen. Het gepleisterde en onderkelderde brede huis Solwerderstraat
29 draagt de datering 1763 en heeft aan de voorzijde stoeppalen. Filadelfia
(Broerstraat 2-4) is een gepleisterd dwars pand met een dakbalustrade en een hoger
middendeel dat is voorzien van een neoclassicistisch fronton. Het werd rond 1800
gebouwd als notariswoning.
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Het brede pand Solwerderstraat 32 is in aanleg vroeg-19de-eeuws en kreeg in het
midden van die eeuw een nieuwe gevel met een deels gepleisterd middenrisaliet. Het
interieur heeft sierstucwerk in gang en kamers.
Het uit omstreeks 1880 daterende, brede hoekpand Gouden Pand 25 heeft een
hoog oprijzend middenrisaliet met portiek en hijsbalk. Eclectisch van vorm zijn het
gepleisterde hoekpand Bolwerk 60 en Solwerderstraat 1, beide uit omstreeks 1880,
en de villa's Gaudio Nostro (Stationsweg 37) en Stationsweg 14, beide uit omstreeks
1890. Vergelijkbaar is Stationsweg 1 uit 1886, met een driezijdig gesloten uitbouw
en een open veranda met gietijzeren zuiltjes. De kapitale villa Buitenlust (Stationsweg
25-35) werd in 1892 gebouwd in neorenaissance-vormen naar plannen van J.P. Hazeu
voor B. Cleveringa. De villa is in 1985 tot appartementen verbouwd. Uit 1900 dateert
Hilghe-Stede (Heiliggravenweg 2), een villa met koetshuis in neorenaissance-vormen.
Eenvoudiger is het ongeveer even oude neorenaissance-pand Solwerderstraat 53.
Jugendstil-invloeden en chalet-elementen vertonen de grote villa's Stationsweg 12
en Koningstraat 30 - met aangebouwde erker - beide uit omstreeks 1910.
Expressionistisch van vorm zijn onder meer de villa's Wilhelminaweg 10 (1930) en
Wilhelminaweg 20 (1932). Snelgersmastraat 6 is een vrijstaande villa in lichtgele
baksteen, gebouwd in 1938 met invloeden van het Nieuwe Bouwen.
Winkels. Het woon- en winkelpand Dijkstraat 76 heeft een neoclassicistische pui
uit omstreeks 1875 met geblokte corinthische hoekpilasters en slanke gietijzeren
kolommen aan weerszijden van de later dichtgemaakte toegang. Solwerderstraat 37
heeft een vergelijkbare pui. De sigarenhandel H. Martens (Dijkstraat 71) is een
woonen winkepland met ingang op de hoek, gebouwd rond 1906 met
jugendstilinvloeden in het materiaalgebruik. De banketbakkerij H. Koenen
(Solwerderstraat 48) is een woon- en winkelpand met gave hoekpui en terugliggende
winkeldeur. De in 1922 gebouwde pui vertoont art deco-invloeden.
Het voorm. hotel ‘Panman’ (C.

Appingedam, Woon- en winkelpand Solwerderstraat 48

Albertstraat 2-4) [17] is een breed en sober neoclassicistisch pand uit omstreeks
1860.
De spaarbank (Wijkstraat 15) [18] is een eenlaags pand met asymmetrisch
geplaatste topgevel, gebouwd in 1897 met neorenaissance-invloeden. Rond 1920
kreeg het aan de rechterzijde een uitbreiding met een fors tweebeukig pand in
expressionistische vormen.
Bruggen. Over het Damsterdiep liggen twee slanke boogbruggen met luchtige
ijzeren leuningen; de bruggen dateren in hun huidige vorm uit het eind van de 19de
eeuw.
De kalkoven (Dijkhuizen 36) [19] dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.
De door ijzeren banden versterkte, en aan de voet door steunberen geschoorde oven
heeft een ingezwenkte conische vorm. De bijbehorende schelpenlift is in 1983
overgebracht naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
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De voorm. gasfabriek (Molenstraat 57) [20] is een langgerekt eenlaags pand uit
1905 met een hoger, dwars geplaatst middendeel en een bijbehorende schoorsteen.
De voorm. N.V. Appingedamse Bronsmotorenfabriek (Farmsumerweg 43) [21]
werd in 1906 opgericht. De oudste hal aan het Damsterdiep kwam in 1907 tot stand
en kreeg een uitbreiding in 1925. De fabriek maakt nu deel uit van de Waukesha
Dresser Engine Division.
Begraafplaatsen. De Isr. begraafplaats (naast Heidensgang 5) [22] werd in 1763
gesticht en de oudste grafstenen zijn laat-18de-eeuws. Het metaarhuisje werd in 1900
gebouwd. Het toegangshek met muur stamt uit 1934. De oude Alg. begraafplaats
(De Wierde 6) [23] werd in 1838 aangelegd op de plaats van het vroegere
augustijnerklooster. Het baarhuisje zal rond 1870 zijn gebouwd. In 1884 werd
noordelijker een tweede Alg. begraafplaats (De Wierde 63) [24] aangelegd, met een
afzonderlijk katholiek deel. Het gepleisterde neoclassicistische baarhuisje met
klimmend boogfries stamt uit 1884. De Alg. begraafplaats Rusthof (Jukwerderweg
9) [25] is rond 1935 aangelegd met een poortgebouw in sobere expressionistische
vormen.
Poldermolen. De ‘Olinger Koloniepolder’ (De Groeve Westzijde 26), gelegen
ten zuiden van Appingedam bij het Laskwerd, is een met riet gedekte achtkante
bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd in 1900 gebouwd
naar plannen van J. Wiertsema door J. Rietema ter bemaling van de Zuider
Olingerpolder. De molen is in 1959-'60 en 1964-'66 hersteld.
Jukwerd. Dit wierdedorp met radiale structuur, gelegen ten noorden van
Appingedam, is ontstaan in de vroege middeleeuwen. De wierde is grotendeels
afgegraven in 1917. De Herv. kerk (Jukwerderweg 51) is een gedeeltelijk gepleisterde
zaalkerk met opengewerkte dakruiter, gebouwd in plaats van een uit 1536 stammende
oudere kerk en nu in gebruik als woonhuis. Dicht bij de spoorlijn staat een Duitse
bunker (Jukwerderweg ong.) uit 1943-'44; het gaat om een mitrailleursnest van het
type Tobruk.

Baflo
(gemeente Winsum)
Wierdedorp met een enigszins radiale structuur, waarschijnlijk ontstaan in de vroege
middeleeuwen op de oostelijke kwelderwal van de Hunze. Aan de kerk die in 1211
reeds werd genoemd, was een van de vijf proostdijen of dekenaten van de
Ommelanden verbonden. Deze belangrijke kerkelijke positie verloor het dorp bij de
Reformatie in 1594. Tot het midden van de 19de eeuw bleef de bebouwing vrijwel
beperkt tot de wierde. Vooral na de aanleg van de spoorlijn Sauwerd-Roodeschool
(1893) en de bouw van het station breidde het dorp zich naar het oosten uit. Er werden
onder meer rentenierswoningen voor
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Baflo, Herv. kerk

gepensioneerde boeren gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog werd Baflo naar het
zuiden uitgebreid.
De Herv. kerk. (Kostersgang 6-8), oorspronkelijk gewijd aan St. Laurentius, is
een forse eenbeukige kerk met rechte koorsluiting en een vrijstaande toren. Het
schipgedeelte van het sterk gewijzigde bakstenen kerkgebouw bevat nog veel
tufsteenwerk en stamt waarschijnlijk nog uit de 12de eeuw. Het koorgedeelte met
rondboogvensters en -nissen voorzien van siermetselwerk dateert waarschijnlijk uit
de 13de eeuw. De westgevel van het schip is in het begin van de 18de eeuw
vernieuwd. In deze gevel zitten gevelstenen die herinneren aan verbouwingen in
1656 en 1808. De kerk herbergt een door R. Meijer gebouwd orgel (1877), twee
herenbanken (1878) en diverse hardstenen grafzerken, waarvan die voor Jacob
Halsema (†1587) de oudste is.
Ten zuidoosten van de kerk staat de ongelede bakstenen toren met zadeldak en
dakruiter. Het onderste deel, met de gedichte rondbogige galmgaten, is waarschijnlijk
nog 13de-eeuws. Mogelijk rond 1500 werd de toren verhoogd en zijn de spitsbogige
galmgaten en de ingang aangebracht. In de toren hangt een klok uit 1502, gegoten
door Geert van Wou.
De Geref. kerk (Heerestraat 34) dateert uit 1877 en werd ontworpen door H. Wind
als een van de eerste grote Geref. zaalkerken. In 1926 voegde men naar plannen van
Y. van der Veen aan de westzijde een transept toe. In 1951 werd de voorgevel
vernieuwd. Het interieur is in 1967 gemoderniseerd.
De voorm. Geref. lagere school (Kruisstraat 21) werd in 1908 gebouwd als
middengangschool met twee lokalen.

Baflo, Villa Willem Zwijgerstraat 1

De voorgevel van de school, die nu als atelierwoning is ingericht, is voorzien van
siermetselwerk.
Woonhuizen. De eenlaags villa W. de Zwijgerstraat 1 werd in 1880 gebouwd als
dokterswoning. Het pand heeft rijke eclectische decoraties, een flauw hellend zadeldak
en een driezijdige, hoger opgetrokken middenrisaliet. Rond de villa ligt een
landschappelijk aangelegde tuin. Het eenlaags woon- en winkelpand R. Agricolastraat
2 werd omstreeks 1890 eveneens in eclectische trant gebouwd. Uit omstreeks 1909
dateren de eenlaags diaconiewoningen Kostergang 1-2. Naar ontwerp van E. Reitsma
werd in 1929 de villa Nieuwe Brokken (W. de Zwijgerstraat 2) gebouwd in
expressionistische trant.
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De kop-romp-boerderij Heerestraat 12, dateert uit de tweede helft van de 19de
eeuw en heeft een dwars voorhuis in neoclassicistische trant met een omstucte ingang.
De voorm. stoomzuivelfabriek (Havenstraat 4) is een langgerekt eenlaags gebouw
met schilddak. De fabriek was in bedrijf van 1888 tot 1916.
Het voorm. station (Stationsweg 2) werd in 1891 gebouwd aan de lijn
Sauwerd-Roodeschool. Het gepleisterde gebouw is uitgevoerd in sobere chaletvormen.
Er tegenover staat het voorm. stationskoffiehuis ‘Venhuizen’ (Stationsweg 1), een
eenlaags gebouw uit omstreeks 1897.
Het ijzeren hoogholtje over de Rasquerdermaar (bij Kruisstraat 21) dateert van
omstreeks 1910 en maakt deel uit van het kerkpad van Rasquert naar Ezinge.
De Alg. begraafplaats (Tinallingerweg ong.), aangelegd in de 19de

Baflo, Station

eeuw, heeft een lijkenhuisje met portiek en een gietijzeren hek uit omstreeks 1880.
Boerderijen. In de omgeving van Baflo ligt een aantal boerderijen van het
kop-hals-romp-type. De grote boerderij Ernstheem (Eenrumerweg 53) ligt op een
dubbel omgracht terrein. Het onderkelderde diepe voorhuis met wolfdak dateert uit
de 18de eeuw en is in de 19de eeuw gepleisterd en voorzien van een
natuursteenimitatie en overdekt door een wolfdak. In de landschapsstijl aangelegde
tuin staat op een heuvel een eenvoudige 19de-eeuwse theekoepel met rieten tentdak.
De pijlers van het toegangshek worden bekroond door vazen in neorococo-trant. Het
onderkelderde dwarse voorhuis met wolfdak van de boerderij Lutke Saaksum
(Eenrumerweg 48) dateert uit het tweede kwart van de 19de eeuw. De boerderij
Eenrumerweg 51 heeft een onderkelderd dwars voorhuis uit omstreeks 1890 met
siermetselwerk in eclectische stijl. De in 1873 gebouwde boerderij De Blokken
(Maarhuizerweg 1) heeft een monumentaal, gepleisterd voorhuis uit 1916, ontworpen
door E. Reitsma met rationalistische invloeden. Maarhuizerweg 3 is een
kop-hals-romp-boerderij uit 1849 waarin delen van een voorganger zijn opgenomen.
Het diepe eenlaags voorhuis heeft een zadeldak. De op een omgracht terrein gelegen
boerderij Abbeweersterweg 3 heeft een uit de eerste helft van de 19de eeuw daterend
voorhuis met hoog zadeldak tussen topgevels. De Baatjesborg of ‘Batenborg’
(Schouwerzijlsterweg 13) is een monumentale, gedeeltelijk nog omgrachte, boerderij
met een blokvormig dwars woongedeelte in neoclassicistische stijl, gebouwd
omstreeks 1860 in opdracht
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van jhr. O.Q.J.J. van Swinderen. De boerderij staat op het gedeeltelijk nog omgrachte
terrein van een vroegere borg. Op het erf staat een bijschuur.

Bedum
Dorp, waarschijnlijk ontstaan in de karolingische tijd. In de hoge middeleeuwen
werd het de bedevaartplaats naar de graven van Walfridus en zijn zoon Radfridus,
die aan het eind van de 10de eeuw door de Noormannen waren vermoord. Voor deze
martelaren werden twee kerkgebouwen gebouwd: de Walfriduskerk en de
Radfriduskapel. De laatste werd in 1934 opgegraven aan de huidige Kapelstraat (ten
westen van het Boterdiep Noordzijde). De stichting van de Walfriduskerk kan in
verband worden gebracht met de plechtige herbegraving van de resten van Walfridus
in het tweede kwart van de 11de eeuw. Aan het eind van de 15de eeuw moest men
de kerk uitbreiden om de grote stroom pelgrims te kunnen ontvangen. Door de
Reformatie verloor Bedum zijn bijzondere en ook economisch belangrijke positie
als bedevaartplaats. De Walfriduskerk werd verkleind door de sloop van het koor,
terwijl de Radfriduskapel geheel werd gesloopt. De dorpsbebouwing lag aanvankelijk
op een wierde, maar verplaatste zich in de late middeleeuwen meer naar de in de

Bedum, Herv. kerk, plattegrond

13de eeuw opgeworpen Oude Dijk. Na het graven van het Boterdiep in 1653 kreeg
Bedum een goede verbinding met de stad Groningen en de Ommelanden en verplaatste
het economische zwaartepunt van het dorp zich enigszins westwaarts. Het Boterdiep
kreeg ter plaatse van het dorpscentrum een knik (Boterdiep Zuidzijde). De gunstige
verkeersligging trok relatief veel bedrijvigheid aan, die door de aanleg van de spoorlijn
Groningen-Delfzijl (1884) nog werd versterkt, ten koste van het noordelijker gelegen
Onderdendam. Door de vestiging van de coöperatieve zuivelfabriek (1921) en andere
fabrieken nam de werkgelegenheid toe. Aan de noordwestzijde van het dorp werd
van 1914 tot 1940 in fasen het uitbreidingsplan Nieuw-Bedum verwezenlijkt. Na de
Tweede Wereldoorlog heeft het dorp zich vooral in zuidoostelijke richting uitgebreid.
De Herv. Walfriduskerk (Plantsoen 11), oorspronkelijk gewijd aan Maria,
St.-Paulus en St.-Walfridus, is een forse kerk met een deels driebeukig schip, delen
van een transept en een westtoren van drie geledingen met een ruitvormige bekroning.
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Tot de Reformatie was er aan de kerk een kapittel verbonden. Rond 1050 werd mogelijk in fasen - een driebeukige tufstenen kruisbasiliek gebouwd die in de 12de
eeuw gereedkwam. Het oudste deel van de huidige kerk is de bestaande tufstenen
westtoren die, blijkens de dichtgemaakte rondbogige doorgangen in noord- en

Bedum, Herv. kerk (1985)

zuidgevel, het centrale deel vormde van een zogeheten gereduceerd westwerk van
twee bouwlagen. Op de tweede bouwlaag bevond zich een kapel, die door
rondboogvormige openingen met het schip in verbinding stond. De noorden
zuidruimten zijn reeds na korte tijd gesloopt. Van het oude schip resteren de westelijke
vieringpijlers, de noordelijke arcade met lichtbeuk en de westmuur van het noordelijk
dwarspand; van het koor zijn in de oostelijke vieringspijlers muurresten bewaard
gebleven. De slechte bodemgesteldheid was de oorzaak dat toren en schip al tijdens
de bouw scheef zakten.
Aan het eind van de 15de eeuw (rond 1484) werd de kerk in twee fasen vergroot
tot een tweebeukige hallenkerk. De oorspronkelijk smallere zuidbeuk werd vervangen
door een bredere, die dezelfde hoogte kreeg als het middenschip, terwijl ook het
zuidtransept in dezelfde stijl werd vernieuwd. In het eerste kwart van de 16de eeuw
volgde de bouw van een nieuw vijfzijdig gesloten koor met kooromgang, waarvan
in de oostgevel van de huidige kerk muurwerk resteert. Na de Reformatie sloopte
men rond 1600 het koor en werden de openingen naar het dwarsschip dichtgemaakt.
In het begin van de 17de eeuw werd het noordelijke dwarspand verlaagd en de
noordmuur daarvan herbouwd in secundair gebruikte baksteen. Later in de 17de
eeuw volgde de herbouw van de
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buitenmuur van de noordbeuk. Vanwege bodemverzakkingen moesten de al in de
17de eeuw aangebrachte steunberen van de toren rond 1800 worden vernieuwd. Toen
werd ook de noorderzijbeuk van de rest van de kerk afgescheiden en ingericht tot
kosterswoning en consistorie. Nadat in 1849 het zuidoostelijke gewelf was ingestort,
verving men in 1851 de andere gewelven door een stucplafond. Ook de rest van het
interieur werd ingrijpend gerenoveerd en voorzien van een koorscheiding met een
gietijzeren traceringen in neogotische vormen. Tevens werden de steunberen aan de
toren gesloopt.
In 1953-'58 werd de bouwvallige en scheefgezakte toren geconsolideerd en
ingrijpend gerestaureerd. Bij die gelegenheid kwam ook het huidige ruitdak tot stand,
ter vervanging van het platte dak dat na het afbranden van de spits in 1911 was
aangebracht. In 1995-'97 volgde de ingrijpende restauratie van de kerk, waarbij men
de gietijzeren afscheiding verwijderde en verschillende muurpijlers en delen van de
vieringpijlers reconstrueerde. Ook werden de aanzetten van de buitenmuur en de
pijlers van het koor weer zichtbaar gemaakt. De kerk heeft geen inventaris van belang,
behalve diverse grafzerken in de kerkvloer, waaronder die van Wigbolt van
Isselmuiden (†1598) en Teteka Jarghes (†1602).
De pastorie (Plantsoen 19) is een eenlaags pand in eclectische stijl uit omstreeks
1880, gelegen ten noorden van de kerk in een door een brede sloot omgeven tuin.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart (bij Grotestraat 47) is een eenbeukige
neogotische kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen
met achtkante, ingesnoerde spits. De kerk verrees in 1880-'81 naar ontwerp van A.
Tepe, ter vervanging van een voorganger uit 1803, en is in 1988-'89 gerestaureerd.
Bijzonder bij deze kerk is dat de steunberen aan de binnenzijde van de schipmuren
zijn geplaatst. De neogotische inrichting uit de bouwtijd, vervaardigd door het atelier
van Cuypers-Stoltzenberg, is deels nog aanwezig, waaronder het Maria-altaar (1881).
De kruiswegstaties (1887) zijn gemaakt door E.H. de Fernelmont en de
gebrandschilderde koorramen (1934) door J. Nicolas.
De pastorie (Grotestraat 47) verrees in 1857 als eenlaags pand in neoclassicistische
trant naar ontwerp van J.F. Scheepers. In 1886 kreeg ze een mezzanino en een hoger
opgetrokken middenrisaliet. De kosterswoning (Grotestraat 49) is een diep eenlaags
pand met wolfdak uit 1884.
Achter de kerk ligt de in 1876 aangelegde R.K. begraafplaats met 19de-eeuwse
grafmonumenten en zerken, waaronder enkele pastoorsgraven. Verder is er een
kruisvormige neogotische kapel uit 1878, gebouwd naar ontwerp van J. Balvert.
De (Geref.) Maranatha- of Oosterkerk (Grotestraat 33) is een grote zaalkerk
met dwarspanden en een ongelede toren met achtkante, ingesnoerde spits. De kerk
werd gebouwd in 1876 naar ontwerp van H. Wind in eclectische stijl. In 1921 werd
de zaalkerk verbouwd en vergroot met dwarspanden naar ontwerp van A.W. Kuiler
en L. Drewes te Groningen. In 1966 is de kerk opnieuw ingrijpend veranderd.
De (Geref.) Goede Herder- of Noorderkerk (Schultingastraat 1) is een recht
gesloten kruiskerk met een forse ongelede toren voorzien van een zadeldak. De toren
staat asymmetrisch tegen een van de gevels. De kerk werd in 1938 gebouwd naar
ontwerp van E. Reitsma en A. Wiersema in een sobere vormgeving met expressieve
elementen. Tot de inventaris behoren een preekstoel door K. Drijfhout (1938) en een
door de firma Valckx & Van Kouteren gebouwd orgel (1942). De gebrandschilderde
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ramen zijn ontworpen door E. Reitsma (1938). Het gebouw staat op een punt waar
vijf straten samenkomen.
Hotel 't Gemeentehuis (Grotestraat 2) is een breed hoekpand met kroonlijst en
afgeplat schilddak, gebouwd omstreeks 1870 met eclectische details. Het gebouw is
diverse keren verbouwd. Een deel van de verdieping was tot 1928 in gebruik als
raadhuis. De zuidgevel kraagt ter hoogte van de eerste verdieping uit op troggewelven,
ondersteund door gietijzeren zuilen. De dubbele schuurdeuren behoren vermoedelijk
bij een geknikte doorrit.
Het huidige raadhuis (Schoolstraat

Bedum, (Geref.) Goede Herder- of Noorderkerk

1) is een fors blokvormig pand met omgaand mansardedak, gebouwd in 1927-'28
naar ontwerp van G. Koolhof in expressionistische trant. Het front heeft een
middenrisaliet met gebroken geveltop, waarin het wapen van Bedum is aangebracht.
Scholen. De (Geref.) School met de Bijbel (Schoolstraat 12) werd in 1920-'21
gebouwd naar ontwerp van J. Tilbusscher met zeven lokalen voor lager onderwijs
en vier lokalen voor de ULO. De ingangspartij in een afgeschuinde hoek wordt
geflankeerd door twee torens met overstekende tentdaken en heeft een balkon boven
de ingang. Bij de school staat een eenlaags onderwijzerswoning (Schoolstraat 14).
De R.K. Walfridusschool (Bazuinslaan 2) is een eenvoudig eenlaags schoolgebouw
met schilddak en middenrisaliet. Deze school voor lager onderwijs werd gebouwd
rond 1921 naar ontwerp van J. Tilbusscher en vergroot in 1956-'57.
Woonhuizen. In Bedum staan langs de Grotestraat en rondom de Herv. kerk
eenvoudige voornamelijk 19de-eeuwse eenlaags woonhuizen. Langs het Boterdiep
zijn in het laatste kwart van de 19de eeuw eenvoudige eenlaags rentenierswoningen
gebouwd. Een goed voorbeeld is Boterdiep Zuidzijde 1, een vrijstaand eenlaags pand
met afgeknot schilddak en hoger opgetrokken middenrisaliet. Het in eclectische
vormen uitgevoerde pand zal omstreeks 1885 zijn gebouwd. Het in 1894 als
burgemeesterswoning gebouwde eenlaags pand Grotestraat 3 heeft een middenrisaliet
met geveltop en een rijke decoratie met neorenaissance-details. Grotestraat 62 is
een wit gepleisterd, vrijstaand eenlaags woonhuis uit circa 1925.
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Volkswoningbouw. In het zuidelijke deel van het uitbreidingsplan Nieuw-Bedum
zijn tussen 1914 en 1930 voornamelijk woningwetwoningen gebouwd in opdracht
van de Woningbouwvereniging Bedum. Aan de centraal in dit gedeelte gelegen
Walfriduslaan zijn de woningen op ruimere kavels en met een rijkere detaillering en
materiaalgebruik uitgevoerd. Bij het ronde pleintje op de kruising met de
Coendersstraat en de Kapelstraat zijn vier dubbele woningen (Walfriduslaan 9-11,
12-14) gesitueerd. Het karakter van de door architect K. Siekman ontworpen
woonbebouwing is bij een recente renovatie behouden gebleven.
De gasfabriek met directeurswoning (Boterdiep W.Z. 40) werd in 1910 gebouwd
voor de gasvoorziening van Bedum en Onderdendam. Het complex bestaat uit twee
haaks op elkaar geplaatste eenlaags bouwdelen met zadeldaken, die door een tussenlid
met plat dak met elkaar verbonden zijn. De fabriek vertoont jugendstil-details en is
opgetrokken in rode strengperssteen met sierbanden in gele baksteen. De zijen
bovenlichten van de deuren in de oostgevel zijn voorzien van een hoefijzervorm. De
ernaast gelegen vrijstaande directeurswoning met aangebouwde eenlaags bijkeuken
is in dezelfde trant uitgevoerd.
De Coöperatieve Fabriek van Melkprodukten Bedum (Boterdiep W.Z. 45)
werd in 1921 gebouwd naar ontwerp van de architecten G. en W. Wieringa. Het
complex is later uitgebreid en heeft de oorspronkelijke relatie met het water
grotendeels verloren. Verspreid op het uitgebreide terrein staan enkele bedrijfshallen
met betonskelet en

Bedum, Gasfabriek

Westerdijkshorn bij Bedum, Klokkentoren
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baksteenbekleding. Ten zuidoosten van de fabriek staat een eenlaags bijgebouw met
evenwijdige zadeldaken en ten noordoosten van de fabriek een vrijstaande voorm.
directeurswoning (Boterdiep W.Z. 47). Deze naar plannen van dezelfde architecten
gebouwde villa in ‘Um 1800’-stijl heeft erkers, balkons en een hoger opgetrokken
middenrisaliet.
De ijzeren ophaalbrug over het Boterdiep (Boterstraat Z.Z.) werd in 1926 gebouwd
bij de verbetering van de Provincialeweg Groningen-Bedum.
Het pompgebouwtje (Emmalaan 15), een klein bakstenen gebouw met ver
overstekend tentdak in traditionalistische trant, werd in 1936 gebouwd door de Dienst
Gemeentewerken Bedum.
De Alg. begraafplaats (Schoolstraat ong.) werd omstreeks 1900 aangelegd en
heeft een rijk toegangshek en een baarhuisje uit die tijd.
De boerderij ‘Schultingaheerd’ (Thesingerweg 4), gelegen ten oosten van het
dorp, is een kop-hals-rompboerderij met een voorhuis uit 1732.
Westerdijkshorn. Deze buurtschap ten noordwesten van Bedum is ontstaan in
de middeleeuwen. Op een verhoogd kerkhof staat als restant van de in 1802 gesloopte
middeleeuwse kerk een vrijstaande klokkentoren (bij Westerdijkshorn 30) van twee
geledingen met een kruisend zadeldak dat bekroond wordt door een achtkante lantaarn.
De toren, restant van een gesloopte middeleeuwse kerk, kreeg zijn huidige eclectische
vormgeving bij een verbouwing in 1872. Tussen de grafzerken op het kerkhof ligt
een exemplaar uit 1631. De nabijgelegen boerderij Westerdijkshorn 30 is een
langhuisboerderij uit omstreeks 1870.
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Beerta
(gemeente Reiderland)
Wegdorp, ontstaan in de 11de eeuw op de zandopduiking van het zogeheten
schiereiland van Winschoten. Het aldaar gestichte vrouwenklooster Beretha verdween
met de Dollardvloed van 1277. Door inpolderingen groeide Beerta in de periode
1840-'76 uit tot een van de rijkste plattelandsgemeenten. Na de Tweede Wereldoorlog
kwam aan de westzijde nieuwbouw tot stand. De kenmerkende opstrekkende
verkaveling verdween met de ruilverkaveling die vanaf de jaren zestig plaatsvond.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 263), oorspronkelijk gewijd aan St. Bartholomeus,
is een eenbeukige laat-gotische kerk met recht gesloten koor en vrijstaande toren.
Volgens een inmiddels verdwenen stichtingssteen werd de kerk in 1506 gebouwd.
Inwendig verving men in 1783 de stenen gewelven door het huidige houten tongewelf,
dat rust op lijsten met gesneden consoles. Gelijktijdig zijn toen aan de buitenzijde
bakstenen lisenen aangebracht. In 1956-'61 is de kerk gerestaureerd. Tot de
kerkinventaris behoren een preekstoel met kuip (tweede kwart 17de eeuw), een door
P. van Oeckelen gebouwd orgel (1862) en een aantal grafzerken, onder meer voor
Walrick Nantkes (†1623), Sebo Huninga (†1661) en Doede Huninga (†1665).
De vrijstaande toren (Hoofdstraat 257) van drie geledingen en een afgeknot tentdak
met open spitsje werd in 1806 gebouwd en staat op enige afstand ten noordwesten
van de kerk.
Woonhuizen. Het neoclassicistisch vormgegeven dwarse woonhuis Hoofdstraat
156, met achterliggend schuurdeel, zal uit het midden van de 19de eeuw stammen.
De villa Hoofdstraat 201 werd in 1886 gebouwd en vertoont eclectische invloeden.
Boerderijen. Beerta telt een aantal interessante Oldambster boerderijen. De uit
circa 1810 daterende boerderij Hoofdstraat 209 is van een vroeg type. Naast het
woonhuis aan de voorzijde heeft ze een baander. De Huningaheerd (Hoofdstraat
153), in 1857 gebouwd voor J. Groeneveld op een oud borgterrein, heeft een
onderkelderd voorhuis met symmetrische ingang. Dit

Beerta, Herv. kerk, toren

geldt ook voor Hoofdstraat 199, gebouwd in 1859 voor R.G. Bouman.

Bellingwolde
(gemeente Bellingwedde)
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Dorp, ontstaan in de 11de eeuw op een zandrug op de scheiding van klei en veen in
het noorden van Westerwolde. Tot de inpolderingen in de 16de eeuw had het
regelmatig te lijden van Dollard-overstromingen. Vanaf het eind van de 18de eeuw
ontwikkelde het zich tot een rijk landbouwdorp. Met name in het derde kwart van
de 19de eeuw leidde dit tot veel bouwactiviteiten, waarbij aan de hoofdweg grote
boerderijen ontstonden en ten oosten daarvan stroken lintbebouwing van
landarbeiderswoningen. Na de oorlog zorgden uitbreidingen voor een verdichting
aan de noord- en zuidzijde van het lintdorp.
De Herv. kerk (Hoofdweg 227), oorspronkelijk gewijd aan St.-Jacobus, is een
eenbeukige laat-gotische kerk met versmald, driezijdig gesloten koor en een
vrijstaande toren. De door de Dollardvloed van 1509 zwaar beschadigde oudere kerk
werd in 1527 op de huidige plek herbouwd. Bij de bouw werd materiaal gebruikt
van de afgebroken kerk van Ulsda. Schip en koor kregen forse steunberen; die aan
de zuidzijde zijn mogelijk aan het eind van de 18de eeuw gesloopt toen aan de
oostzijde ook een toegang met poortomlijsting is gemaakt. Tegen de westzijde bouwde
men rond 1890 een consistoriekamer. Bij een restauratie in 1929 werd de kerk
ontpleisterd. Aan de zuidzijde van het koor zit een laag venster.
Het inwendige wordt overdekt door korte tijd na de bouw aangebrachte
kruisribgewelven; het koor heeft ook een zesdelig kruisribgewelf. De ribben staan
op schalken, bestaande uit een kraagsteen, een korte colonnet en een laatgotisch
kapiteel. Tot de inventaris behoren een preekstoel met achterschot en klankbord uit
1660, gemaakt door meester Christopher. Het orgel is, blijkens een opschrift in een
cartouche met Lodewijk XVI-vormen, in 1797 gebouwd door H.H. Freytag en F.C.
Schnitger jr. In de kerk liggen diverse 17de-eeuwse grafzerken.
De vrijstaande toren staat op enige afstand ten noordoosten van de kerk en bestaat
uit een met een balustrade afgesloten, rijzige vierkante onderbouw uit 1720 en een
achtkante lantaarn met naaldspits uit 1909. In de lantaarn hangt een klok uit 1697,
gegoten door Johan en

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

75

Bellingwolde, Rechthuis van Westervolde

Mamees Fremy. De pastorie (Hoofdweg 223) werd in 1913 herbouwd.
De voorm. Geref. kerk (Hoofdweg 130) is een eenvoudige zaalkerk met geveltoren
en uitgebouwd ingangsportaal, gebouwd in 1918.
Het voorm. rechthuis van Westerwolde (Hoofdweg 235) is een rechthoekig
gebouw met trapgevels geleed door zaagtandlijsten en - voor Groningen gebruikelijke
- kloostervensters. Het in 1956-'57 ingrijpend gerestaureerde pand draagt de
jaartalankers ‘1643’, maar de kern is vermoedelijk ouder. Oorspronkelijk bestond
het uit een zaal en een gedeelte met kelder en opkamer. Het rechthuis werd gebruikt
door de drost van Wedde. Sinds de verplaatsing van het gerecht naar Winschoten in
1811 dient het als woonhuis.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis annex hotel-café Hoofdweg 162 is een fors
tweebeukig pand waarvan beide beuken een schilddak met hoekschoorstenen hebben.
Het oudste deel werd gebouwd in 1836, toen het raadhuis van Oude Schans hierheen
werd verplaatst. Rond 1870 volgde een verdere verbouwing en uitbreiding. Het doet
uitsluitend dienst als hotel-café sinds de bouw van het nieuwe raadhuis Hoofdweg
158 in 1915, uitgevoerd in ‘Um 1800’-vormen. Sinds 1968 is dit het raadhuis van
de gehele gemeente Bellingwedde.
De voorm. marechausseekazerne (Hoofdweg 45-49) dateert van omstreeks 1920.
Het forse pand met uitspringend middendeel is vergelijkbaar met die panden te
Vlagtwedde.
Woonhuizen. Het langgerekte bebouwingslint telt vrij dicht langs de weg een
aantal interessante, overwegend dwarse woonhuizen. Deze zijn veelal gebouwd voor
notabelen of renteniers. In feite nog laat-empire van vormgeving is Hoofdweg 241
uit 1857. Meer eclectisch vormgegeven is Hoofdweg 164 van omstreeks 1860, met
pilasters aan weerszijden van de deur. Bij Hoofdweg 221 uit 1880 bevindt een
dergelijke deuromlijsting zich in een doorgaand middenrisaliet. Vergelijkbaar, maar
met zadeldak en geheel gepleisterd, is Hoofdweg 163 van omstreeks 1870. Het pand
Hoofdweg 237 zal rond 1890 zijn gebouwd en kreeg omstreeks 1905 aan de
rechterzijde een winkelgedeelte. In late chaletstijl uitgevoerd is Hoofdweg 127 uit
omstreeks 1905. Vergelijkbaar zijn de panden Hoofdweg 242-244 uit 1909, maar
deze hebben iets meer jugendstil-invloeden. De dokterswoning Rigtersborg
(Hoofdweg 109) is een goed verzorgd voorbeeld van wederopbouw-architectuur van
omstreeks 1950.
Boerderijen. Het langgerekte bebouwingslint van Bellingwolde is vooral van
belang vanwege de vele imposante boerderijen. Gezamenlijk geven die een goed
beeld van de ontwikkeling van het Oldambster boerderijtype. De boerderijen liggen
alle iets verder van de weg en worden dikwijls aan de voorzijde omzoomd door een
siertuin. Van enkele boerderijen stamt de eerste vermelding al uit de 18de eeuw,
maar door latere verbouwingen is daar veelal weinig meer van te zien. Dit geldt
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bijvoorbeeld voor Hoofdweg 66, dat na 1897 ingrijpend is verbouwd. Hoofdweg 306
van omstreeks 1850 behoort als geheel tot het oudste type. Het heeft een onderkelderd
voorhuis, de ingang opzij en een enkele krimp. De topgevel is voorzien van drie
reeksen zaadzoldervensters en

Bellingwolde, Krimpenboerderij Hoofdweg 306

Bellingwolde, Dwarshuisboerderij Hoofdweg 263

een gevelsteen met de afbeelding van een paard. Een blokvormig voorhuis met lage
zolderverdieping en omlijste ingang in eclectische vormen heeft Hoofdweg 222,
gebouwd in 1859 voor N.S. Rookmaker. Boerderijen met een dubbele krimp, een
ingang aan de voorzijde, een hogere verdieping en een afgewolfde gevel zijn
Hoofdweg 37, gebouwd in 1878 voor P.L. Dinkla, en Hoofdweg 119, eveneens uit
1878, voor H. Oterdoon. Een dwars eenlaags voorhuis met verhoogd middenrisaliet
heeft de geheel gepleisterde boerderij Hoofdweg 86, gebouwd in 1875 voor G.H.
Diddens in eclectische vormen. Van de Elma Heerd (Hoofdweg 136), met dwars
voorhuis, is bekend dat het in 1879 werd herbouwd voor E. Muntinga door timmerman
J.G. Sluiter.
De ontwikkeling van het voorhuis tot volwassen gepleisterd ‘landhuis’ in
eclectische vormen vindt haar hoogtepunt bij de in 1893 voor J.E. Botjes en E.R.
Addens gebouwde heerd Hoofdweg 263. G. Dallinga liet in 1895 de heerd Hoofdweg
245 bouwen met een zelfde opbouw met middenrisaliet. In de gevel zijn twee beelden
aangebracht. De tuin heeft een tuinhuisje en toegangshek uit dezelfde tijd. Stilistisch
vergelijkbaar, maar uitgevoerd als twee bouwblokken met daartussen een loggia, is
Hoofdweg 165 uit 1895-'96, gebouwd voor A.E.C. Rookmaker. De tuin is aangelegd
in Engelse landschapsstijl. Tot de latere ontwikkeling behoren de villaboerderij
Hoofdweg 252, herbouwd in 1901 in neorenaissance-vormen voor H. Addens (recent
na afbraak van de schuur tot appartementen verbouwd) en de boerderij
Oudeschanskerweg 4, herbouwd in 1928.
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Windmolen ‘Veldkamps Meul'n’ (Hoofdweg 314) is een hoge, ronde stellingmolen,
geheel van baksteen en gebouwd in 1855 als koren- en oliemolen voor R.H. Mulder.
In 1869 verloor de molen door storm zijn kap. In 1960-'62 is de molen gerestaureerd
en na stormschade in 1974 en 1976 nog eens hersteld. De molenaarswoning
(Hoofdweg 312) met krimpen en aangebouwde schuur stamt uit de bouwtijd.
Bruggen. Over het in 1911-'17 aangelegde Vereenigd of B.L. Tijdenskanaal liggen
de Lethebrug (Kanaaldijk Westzijde 1) en de Wijmeersterbrug (Kanaaldijk Westzijde
11). Beide bruggen zijn vernieuwd in 1928-'32, de brugwachterswoningen dateren
van de eerste aanleg. Nabij de Wijmeersterbrug staan twee kazematten uit 1939 van
het type stekelvarken.
Het bushuisje (bij Hoofdweg 263) van de Groninger Autobusdienst Onderneming
stamt uit de jaren vijftig.
Verdedigingswerken. Ten oosten van Bellingwolde, langs de Duitse grens,
bevinden zich een oorspronkelijke 17de-eeuwse ruitvormige redoute (Molenpad
ong.) en de flêche de Lethe (Batterijweg ong.). De laatste is een V-vormig aardwerk
met open keel, opgeworpen in 1797. Beide aardwerken behoorden tot de in 1851
opgeheven Eerste Linie van de Eems.

Bierum
(gemeente Delfzijl)
Wierdedorp met rechthoekige structuur, ontstaan in de middeleeuwen. De structuur
van de wierde is in het huidige stratenpatroon nog te herkennen. In het zuidelijke
gedeelte van het dorp ligt het nu

Bierum, Herv. kerk, plattegrond

als park dienende omgrachte terrein van de in 1825 gesloopte borg Luinga.
De Herv. kerk (Kerkstraat 1) is een eenbeukige, driezijdig gesloten kerk; de
ingebouwde, ongelede toren heeft een zadeldak. De van spaarvelden met rondbogen
en een rondboogfries voorziene toren verrees in het eerste kwart van de 13de eeuw.
Het romano-gotische schip kwam in het tweede kwart van de 13de eeuw tot stand
en is voorzien van een rondboogfries, rondboogvensters met kraalprofielen en - aan
de zuidzijde - lisenen. Het koor en de koorsluiting werden in de eerste helft van de
14de eeuw gebouwd en zijn voorzien van getrapte steunberen en smalle
spitsboogvensters. Aan de westzijde van de toren bevindt zich een opmerkelijk zware
steunbeer met spitsbogige doorgang, die mogelijk al in de 15de eeuw is aangebracht
om de toren tegen verzakking te beschermen. Deze steunbeer is later omklampt. De
kerk is na oorlogsschade ingrijpend gerestaureerd in 1945-'50. Daarbij zijn de later
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aangebrachte spitsboogvensters van het schip weer vervangen door de huidige
rondboogvensters. Ook kreeg toen het gereduceerde westwerk zijn huidige vorm met
twee smalle zijvleugels aan weerszijden van de toren en inwendig op de verdieping
een kapel, die via een opening met het schip in verbinding staat.
Het interieur van het schip wordt overdekt door meloenvormige koepelgewelven
met rondstaafribben; de koorsluiting heeft een straalgewelf. De koepelgewelven zijn
deels voorzien van een romanogotische beschildering met baksteenmotieven. De
overige gewelfschilderingen dateren vermoedelijk uit de periode waarin het koor tot
stand kwam. In het schip zijn behalve geometrische motieven ook afbeeldingen van
St. Sebastiaan en paus Gregorius de Grote te vinden en

Bierum, Herv. kerk

op het straalgewelf van de koorsluiting een schildering van de Tronende Christus
met de vier evangelistensymbolen, Maria met kind, Catharina van Alexandrië en
enkele fabeldiertjes. Tot de kerkinventaris behoren een zandstenen doopvont (circa
1300), een preekstoel (omstreeks 1650), een herenbank (eerste helft 17de eeuw) met
later aangebrachte wapens van Maneil en Alberda - bewoners van de borg Luinga
(eind 18de eeuw) - en een door H.H. Freytag en F.C. Schnitger jr. gebouwd orgel
met wapens van de schenkers Van Maneil-Alberda (1792). De kerk bevat verder
enkele 17de-eeuwse grafzerken, een rouwbord voor Onno Joachim van Berum (1733)
en een opmerkelijk draperie-vormig rouwbord in Lodewijk XV-stijl voor Warmolt
baron van Maneil (†1765). Buiten tegen de noordgevel staat een laat-gotische zerk
met evangelistensymbolen.
De Geref. kerk (Hereweg 27) is een door lisenen gelede, recht gesloten zaalkerk
met rondboogvensters, zadeldak en dakruiter met spits, gebouwd in 1890 door
aannemer Scheltens. Tegen de voorgevel met klimmend fries staat een detonerende
lagere aanbouw met zadeldak. Een gedenksteen toont het bouwjaar. De vensters
hebben ronde vormen in de roedenverdeling. De deels opengewerkte dakruiter is in
1971 vernieuwd.
Het voorm. raadhuis (Hereweg 45), gebouwd in 1885 in eclectische vormen, heeft
boven de ingang een balkon met twee gietijzeren vazen. De klok in de gevel is in
1926 aangebracht. Het pand is recent verbouwd tot wooneenheden.
De Chr. lagere school (Hereweg 12), een eenlaags gebouw met hoger opgetrokken
middendeel, dateert blijkens een opschrift uit 1921. Boven de

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

77
ingang staat ‘School MD Bijbel’. In 1961 zijn drie lokalen en een gymnastieklokaal
toegevoegd en in 1986 is de school opnieuw verbouwd.
Het woonhuis Hereweg 35 is rond 1885 gebouwd in eclectische vormen. Het
eenlaags voorhuis heeft een hoger opgaand middendeel en boven de ingang een
balkon.
Het landbouw-mechanisatiebedrijf Unicum (Hereweg 16) is in 1934 gebouwd
naar ontwerp van D.H. Top. De markante voorgevel van de loods vertoont invloeden
van het expressionisme. De getrapte gevel heeft kanteelachtige vormen en op de
hoeken ronde bakstenen kolommen. De ingangspartij heeft een betonnen luifel op
halfrond gemetselde pilaren.

Blijham
(gemeente Bellingwedde)
Dorp, ontstaan op de zandgronden aan de zuidzijde van het Dollardgebied. Het
agrarische wegdorp Blijham ontwikkelde zich in twee kernen; de Kerkhorn met kerk
aan de weg naar Bellingwolde en de Molenhorn met een kleinschalig karakter aan
de weg naar Wedde. Na de Tweede Wereldoorlog is het een forenzendorp van
Winschoten geworden en ontstond tussen beide kernen een nieuwe woonwijk.
De Herv. kerk (Oosteinde 29) is een zaalkerk met recht gesloten koor onder
afgewolfd zadeldak; de slanke toren van drie geledingen heeft een achtkante bekroning
met naaldspits. Volgens een gedenksteen werd de kerk in 1783 gebouwd naar plannen
van J. Timmer ter vervanging van een kleinere kerk. Uitwendig wordt de kerk geleed
door dorische pilasters op postamenten. De toren werd in 1872 in neoclassicistische
stijl gebouwd en verving een houten toren. De huidige bekroning dateert van na een
brand in 1941. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel uit 1783 in sobere
Lodewijk XVI-vormen en een orgel uit 1869, gebouwd door P. van Oeckelen. Op
het omheinde kerkhof rond de kerk liggen enkele 17de- en 18de-eeuwse zerken. Aan
de zuidzijde gaat het kerkhof over in de rond 1880 aangelegde Alg. begraafplaats.
Het

Blijham, Villaboerderij De Boschplaatse

heeft een baarhuisje uit die tijd en enkele interessante rijen grafzerken, alsmede
enkele obelisk- en consolezerken.
Boerderijen. De boerderij Lutjeloosterweg 21 is een voorbeeld van het vroege
Oldambtster type met ondiep voorhuis en baander aan de voorzijde. De haakse
uitbouw tegen het schuurgedeelte is gedateerd ‘1805’. Eclectisch van vorm is de
boerderij Oosteinde 42 uit 1894 met gepleisterd dwars voorhuis. De villaboerderij
De Boschplaatse (Oosteinde 46) verrees in 1887 in rijke neorenaissance-vormen.
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Op het erf staan een tuinhuis en een landarbeiderswoning. Een boerderij met dwars
voorhuis in vergelijkbare stijl is Leeuwenhorst (Oosteinde 44), gebouwd in 1900.
Jugendstilinvloeden vertoont de boerderij Oosteinde 4 uit 1910, voorzien van een
kenmerkend overhoeks geplaatst hoektorentje.

Borgercompagnie
(gemeente Veendam)
Langgerekt kanaaldorp, in 1647 werd gesticht toen een handelsvereniging (compagnie)
van burgers uit de stad Groningen voor de veenontginning het
Borgercompagniesterdiep lieten graven, startend vanuit het Winschoterdiep bij
Sappemeer. Begin 19de eeuw verrezen langs het diep boerderijen en daarna ontstond
enige verdichting nabij de kruising met de Lange Leegte (richting Veendam), waar
de aardappelmeelfabriek ‘De Eersteling’ (1897-1936) stond. Na 1940 werd het
noordelijke deel van het kanaal gedempt.
De openbare lagere school (Borgercompagnie 117) is een eenlaagse dubbele
gangschool met onderwijzerswoning (Borgercompagnie 115), gebouwd in 1883 en
vergroot in 1926. Boerderijen. Langs het kanaal staat een aantal belangrijke
boerderijen die allen tot de Veenkoloniale variant van het Oldambster type behoren.
Ze worden gekenmerkt door een extra baander in de voorgevel en (extra) vensters
in de zijgevels van het woongedeelte. Bij Borgercompagnie 220, een vroeg voorbeeld
uit circa 1825, liggen baander en voorgevel nog in één lijn. De beide rond 1848
gebouwde boerderijen Borgercompagnie 84 en 86, hebben een woongedeelte met
versmald middendeel voorzien van puntgevel. Een afgewolfde voorgevel en twee
series zaadzoldervensters heeft de grote boerderij Borgercompagnie 109 uit circa
1870. Uit ongeveer dezelfde tijd stamt de Mariahoeve (Borgercompagnie 210).
Borgercompagnie 216 uit 1892 is een fraai voorbeeld van de Veenkoloniale

Borgercompagnie, Krimpenboerderij Borgercompagnie 216
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variant met afgeschuinde hoeken voorzien van vensters voor zicht op het kanaal.
Aan de voorzijde bevinden zich nissen met beelden. Modernere voorbeelden zijn
Borgercompagnie 178 uit circa 1918, mogelijk naar ontwerp van J. Siccama, en de
Kroonboerderij (Borgercompagnie 226), een tweekapsboerderij met expressionistische
details uit circa 1920. Borgercompagnie 156 stamt uit 1924 en vormt een ruimtelijke
eenheid met de zes naastgelegen landarbeiderswoningen Borgercompagnie 144-154.

Bourtange
(gemeente Vlagtwedde)
Versterkt dorp, ontstaan op de strategisch belangrijke zandrug of tange door de
uitgebreide veenmoerassen ten oosten van de Ruiten-Aa, waarover de weg van
Groningen naar Lingen liep. Op bevel van Diederik Sonoy begon men in 1580 met
de aanleg van een schans, die in 1593 werd voltooid op een radiaal plan met vijf
bastions naar plannen van Adriaen Antonisz. van Alkmaar. Rond 1607 voegde men
twee ravelijnen, een kroonwerk en een contrescarp toe en in 1645 nog twee op het
oosten gerichte hoornwerken. Toen zijn waarschijnlijk ook het vijfzijdige marktplein
en het radiale stratenpatroon ontstaan. De vesting doorstond de belegeringen door
Munsterse troepen in 1665-'66 en 1672. Naar plannen van Pieter de la Rive kreeg

Bourtange, Dubbel woonhuis Marktplein 5-7

Bourtange in 1738-'42 zijn grootste omvang door de aanleg van twee ravelijnen en
een nieuw contrescarp aan de oostzijde, waarvan het glacis overliep in een natte
horizon. Door verdroging en ontginning van het omringende moeras verloor de schans
aan betekenis. In 1851 werd Bourtange definitief opgeheven als vesting van de Eerste
Linie van de Eems. De vrijkomende gronden werden vanaf 1859 verkaveld. In
1858-'66 volgde de aanleg van een verharde weg van Wedde naar de Duitse grens.
Rond 1920 kreeg Bourtange een kleine haven en een verbinding met het
Ruiten-Aa-kanaal.
Nadat in 1966 nog slechts een rest van de voorgracht en één bastion zichtbaar was,
begon in 1972 de algehele reconstructie van de schans naar de situatie van 1742.
De Herv. kerk (Marktplein 2a) is een zaalkerk met aan de voorzijde een dakruiter.
Ze verving in 1869 de kerk uit 1607. In de noordgevel zit een wapensteen; op een
gedenksteen daaronder verwijst een tekst naar de bouw van de vesting in 1593. Tot
de kerkinventaris behoren een midden-17de-eeuwse preekstoel en een credobord
van omstreeks 1600 met de Tien Geboden en het Onze Vader in een maniëristische
omlijsting. De oudste grafzerk dateert uit 1613.
De voorm. synagoge (Batterijenstraat 2) is een gepleisterd zaalgebouw met
spitsboogvensters en gietijzeren traceringen, ontstaan in 1842 door verbouwing van
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een ouder pand. Bij een verbouwing in 1875, waarvan een gevelsteen met de tekst
van Psalm 55:15 getuigt, voegde men ook een mikwa toe. Na sinds 1913 als woonhuis
te hebben

Bourtange, Café annex schoolmeesterswoning Marktplein 13

gediend, is het pand in 1974 gerestaureerd en als vestingmuseum in gebruik genomen.
De voorm. school (Willem Lodewijkstraat 19), gebouwd rond 1900 als tweeklassige
middengangschool, is in de jaren vijftig van een karakteristieke decoratie voorzien.
Woonhuizen. Door sloop en reconstructie zijn slechts enkele oorspronkelijke
gebouwen rond het Marktplein bewaard gebleven. Het Commandeurslogement
(Marktplein 4) heeft mogelijk nog een 17de-eeuwse kern. Dat geldt zeker voor het
onderkelderde Majoorslogement (Marktplein 6) met de jaartalankers ‘1647’; dit pand
is gerestaureerd in 1954. Het voorm. kapiteinslogement Marktplein 8 uit 1647 kreeg
in de 19de eeuw het karakter van een boerderij. Het diepe tweelingpand Markt 5-7
met de ankers ‘1661’ is een kapiteinslogement, waarvan een deel als militaire bakkerij
heeft gediend. Uit omstreeks 1875 stamt het dorpswoonhuis Batterijenstraat 1.
Marktplein 13 is een neoclassicistisch vormgegeven café annex schoolmeesterswoning
uit 1888, volgens een gevelsteen ontworpen door gemeentearchitect L. Dilling. Het
Landshuis (Marktplein 2) werd in 1982 gereconstrueerd op de plaats van de Herv.
pastorie.
Verdedigingswerken. De schans Bourtange werd voornamelijk in de periode
1972-'82 gereconstrueerd naar de situatie van 1742. De reconstructie kwam, op de
aanleg van de natte horizon

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

79

Bourtange, Munsterse poort

na, in 1992 gereed. Herbouwd zijn de vijf bastions: het oude magazijns-, het
Heckmans-, het nieuwe magazijns-, het pastoors- en het molenbastion. Verder
reconstrueerde men de vestingmolen, het kruithuis, enkele blokken barakken
(Batterijenstraat 4-10; 1985), een blok uitgebouwde sekreten en ook de Friese poort
(noorden) en de Munsterse poort (zuidoosten) met de bijbehorende ophaalbruggen.
Een oorspronkelijke wapensteen uit 1742 is in de Munsterse poort herplaatst. De
windmolen is een in 1979-'80 door molenmaker Doornbosch gemaakte kopie van de
open-standerdmolen met bolgebogen kap die hier oorspronkelijk heeft gestaan. Deze
koren- en pelmolen werd in 1831-'32 verplaatst naar Terhaar, waar hij nog staat.
De kazemat (Willem Lodewijkstraat ong.), in 1939 gebouwd nabij de plaats waar
toen de doorgaande weg naar Duitsland de Voorgracht kruiste, is van het type
stekelvarken.
Het voorm. voorwerk De Linie (Bisschopsweg ong.), gelegen ten oosten van
Bourtange aan de Duitse grens, is een aarden wal in de vorm van een retranchement.
De wal werd in 1796 aangelegd en was door dijken met de vesting verbonden. In
combinatie met de noordelijker gelegen redoute Bakoven (Bakoverkade ong.) uit
1672 kon de natte horizon ten oosten van de schans in stand gehouden worden.
De (herberg) boerderij ‘Staakenborgh’ (Vlagtwedderstraat 33), gelegen ten
noordwesten van Bourtange, is van het Westerwoldse type, maar heeft een brede
voorgevel omdat zich naast het woonvertrek een opkamer bevindt. De in 1687
gestichte boerderij wordt al in 1717 genoemd als herberg.
Hebrecht. Dit boerderijlint ten noordwesten van Bourtange is vanaf 1915 ontstaan
na ontginningen door de Landbouwmaatschappij Westerwolde. Rond 1934 volgde
een nieuwe ontginning, waarbij storende ijzerhoudende lagen alsnog werden
weggehaald. Het oostelijker gelegen Rhederveld werd in 1935-'37 ontgonnen in het
kader van de werkverschaffing. In het gebied staat een aantal uit 1915 daterende
boerderijen van het late Oldambster type, gebouwd naar plannen van B. en H.J. van
Houten. Goede voorbeelden zijn H. Prinsenweg 9-11 en 15-21. Stelpboerderijen van
hun hand zijn H. Prinsenweg 1-5. Een moderne variant van het Westerwoldse type
is de boerderij J. Buiskoolweg 12 uit omstreeks 1934, ontworpen door de Heidemij.
De Isr. begraafplaats van Vlagtwedde (bij S.W. de Clerckweg 3) werd rond 1880
aangelegd en heeft ruim twintig grafstenen, waaronder enkele met een
terebinth-motief.

Breede
(gemeente Eemsmond)
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Gehucht, ontstaan in de middeleeuwen op een kwelderwal. Breede wordt voor het
eerst genoemd in 1300.
De Herv. kerk (Breede 15) is een gepleisterde eenbeukige, recht gesloten kerk
met zadeldak en dakruiter. De kerk

Breede, Breedenborg, duivenslag

werd rond 1300 gebouwd en heeft steunberen aan de noordzijde en lisenen aan de
zuidzijde. De topgevel aan de oostzijde is voorzien van spitsboognissen. De
spitsboogvensters heeft men later, mogelijk in de 16de eeuw, aangebracht. De
opengewerkte dakruiter met koepeldakje is in 1723 vernieuwd. Hierin hangt een klok
uit 1615, gegoten door Hans Falck van Nurremberg. In de 19de eeuw heeft men de
gietijzeren roedenverdeling aangebracht en de kerk gepleisterd.
Het interieur wordt overdekt door een 19de-eeuws tongewelf. Tot de inventaris
behoort een preekstoel uit 1853, vervaardigd door A.C. Cramwinkel. Het orgel is
door P. van Oeckelen rond 1840 als huisorgel gebouwd en na aankoop door de kerk
in 1849 door hem verbouwd tot kerkorgel.
De voorm. pastorie (Breede 16) is een 19de-eeuws gepleisterd eenlaags pand met
omlijste ingang en afgeknot schilddak. Links staat een later aangebouwd
catechisatiegebouwtje.
De Breedenborg (Breede 1) is een door een gracht omgeven, groot blokvormig
pand met souterrain, bel-etage en omlopend schilddak. Aan voor- en achterzijde is
de middenpartij hoger opgetrokken. Voor de omlijste ingang bevindt zich een dubbele
hardstenen trap met smeedijzeren balustrade. De oorspronkelijke borg werd in 1587
gebouwd in opdracht van Johan de Braemsche uit Emden. De huidige vorm ontstond
bij een verbouwing in het midden van de 19de eeuw. In 1982 is het huis, met
uitzondering van de 16de-eeuwse kelder, geheel afgebrand en nadien herbouwd. In
het 18de-eeuwse smeedijzeren toegangshek zijn de wapens van de families Sickinge
en Van Berum verwerkt. De
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19de-eeuwse tuinaanleg heeft elementen uit de Engelse landschapsstijl. Op het terrein
staat een rechthoekige houten duivenslag met zadeldak, rustend op een constructie
van houten palen en bakstenen poeren, die in haar huidige vorm in de 20ste eeuw is
vernieuwd.

Delfzijl
Vesting, ontstaan bij de samenkomst van drie zijlen: de Dorpsterzijl, de Slochterzijl
en de Scharmsterzijl. In 1317 werd voor alle drie het zijlrecht vastgelegd en tevens
een sluis gebouwd in de Delf - de voorloper van het Damsterdiep. Nabij de sluis
legde men in 1580 een vierkante schans aan; oostelijk daarvan bouwde men de kerk.
Vanwege de strategische ligging aan de Eems volgde in 1591 een aanzienlijk
uitbreiding tot een vesting met zes bastions. De vesting en de drie zijlen leden schade
door de Kerstvloed van 1717. In 1813 brachten de Fransen de vesting in staat van
verdediging, waarna een langdurig beleg - tot mei 1814 - volgde. De in 1875
ontmantelde vesting is altijd spaarzaam bebouwd geweest, met
bebouwingsconcentraties langs de Marktstraat, de Landstraat en de Waterstraat.
In de 19de eeuw nam het belang van Delfzijl als havenstad toe. In 1856 werd er
een zeevaartschool opgericht. De aanleg van het Eemskanaal (1870-'76) en de
spoorverbinding met Groningen (1884) leidden tot een verdere ontwikkeling als
handelshaven, waarvoor in 1903 een nieuwe kade werd aangelegd. Het noordelijke
deel van de voormalige vesting, de Vennen geheten, werd gaandeweg volgebouwd
met eenvoudige bebouwing. Pas met het uitbreidingsplan van 1913 ontstond de eerste
bebouwing ‘over de Gracht’. Gemeente-architect C.C.J. Welleman - later
burgemeester van Appingedam - herzag dit plan in 1927. In 1943-'44 was Delfzijl
centrum van de Stützpunktgruppe Delfzijl van de vesting Emden, waartoe in de
directe omgeving diverse bunkers werden gebouwd. De gevechten rond de
‘Delfzijl-pocket’ van eind april 1945 verwoestten een belangrijk deel van de
bebouwing.
De wederopbouw verliep voorspoedig. Belangrijk hierbij was de ontdekking van

Delfzijl, Situatie fort na 1591
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bodemzout in 1951, hetgeen leidde tot de vestiging van soda-industrie. Ten noorden
van het Damsterdiep kwamen diverse nieuwbouwwijken tot stand, terwijl aan de
zuidoostzijde de haven werd uitgebouwd. In de jaren zeventig groef men een nieuw
Zeehavenkanaal, waarlangs een imposant industrieterrein werd aangelegd met daarop
een soda- en een aluminiumfabriek. In het kader van de Deltawet verving men in
1974 ‘De Drie Delfsijlen’, met hun 18de-eeuwse spuisluizen en sluiswachterswoning,
door een hoge zeedijk en een modern gemaal. Delfzijl is nu de derde haven van
Nederland.
De Herv. kerk (Schoolstraat 25) is een recht gesloten zaalkerk met dakruiter,
gebouwd in 1830 naar plannen van J. van Essen. De kerk verving een kerk uit 1613,
die was vernield bij het beleg van 1813-'14. In de kerkmuur zijn zerken uit 1641 en
1675 ingemetseld. In 1923 werd de kerk vergroot en in 1955 voorzien van een aardig
achtkantig toegangsgebouwtje.
De voorm. synagoge (Singel 50) is een zaalgebouw uit 1888 met een voorgevel
uit 1931 in sobere expressionistische vormen. Het gebouw is nu in gebruik bij het
Leger des Heils.
De R.K. St.-Josephkerk (Buitensingel 16) is een driebeukige neogotische
kruiskerk; de toren telt vier geledingen en heeft een ingesnoerde spits. De kerk is
gebouwd in 1924-'25 naar ontwerp van C. Hardeman. Ze werd tijdens de
bevrijdingsfeesten van 1945 alsnog beschadigd. In het gemoderniseerde interieur
stamt alleen het hoofdaltaar nog uit de bouwtijd.
Overige kerken. De Geref. kerk (M. van Coehoornsingel 21) is een kruiskerk uit
omstreeks 1925. De kerk van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (Singel 31)
is een zaalkerk uit 1926. Beide kerken zijn in sobere expressionistische vormen
uitgevoerd.
Het raadhuis (J. van den Kornputplein 10), een fors en langgerekt gebouw met
uitgebouwde middenpartij, verrees
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in 1936 naar ontwerp van C.C.J. Welleman. De kleine toren met zeer slanke spits
stamt uit de jaren vijftig. In 1990 werd het geheel aanzienlijk uitgebreid. Scholen.
De voorm. openbare lagere school (Singel 52) is een nog gave tienklassige
middengangschool in sobere neoclassicistische vormen uit omstreeks 1880. De
voorm. zeevaartschool (Abel Tasmanplein 4) dateert uit 1934-'37 en is een fors
gebouw met hoger oprijzende middenpartij, uitgevoerd met expressionistische
elementen naar plannen van C.C.J. Welleman.
Woonhuizen. Een van de weinige nog resterende oude panden is Oude Schans 2,
die mogelijk als herberg dienst heeft gedaan. De huidige gevel stamt uit omstreeks
1870. Het woon- en winkelpand Marktstraat 13 is rond 1910 in jugendstil-vormen
opgetrokken. In de gevel is de steen ‘In den Hope anno 1637’ ingemetseld.
Waterstraat 15-17 is een woon- en winkelpand in expressionistische vormen uit
omstreeks 1930. De villa M. van Coehoornplein 1, met hoog opgaand mansardedak,
is een goed voorbeeld van laat expressionisme uit omstreeks 1935. Het
kantoorgebouw van de rederij Wagenborgen (Marktstraat 10) is een drielaags pand
met hoger opgaand middendeel, gebouwd in 1939 in traditionalistische vormen naar
plannen van J. Beckering Vinckers. Het gevelbeeld ‘De Eemsdollard meermin’ is
van de hand van W. Valk.
Van de Drie Zijlen (Nieuweweg ong.) resteren twee, in 1980 tot banken
omgebouwde, borstweringen. Die van de Dorpsterzijl heeft een benedendeel met
cartouches uit 1716 en een kuifstuk in

Delfzijl, Windmolen Adam

Delfzijl, Station

Lodewijk XV-vormen uit 1752. De borstwering van de Scharmer- en Slochterzijl
heeft een fronton in Lodewijk XVI-vormen uit omstreeks 1790.
De waterpoort (tegenover Waterstraat 1) is een eenvoudige bakstenen doorgang
in de oude vestingwal, nu onderdeel van de zeedijk op Deltahoogte. De poort werd
in 1833 vernieuwd, waarnaar de sluitsteen met gekroonde ‘W’ verwijst.
De windmolen ‘Adam’ (Molenberg 21), een hoge achtkante stellingkorenmolen,
heeft een met hout beklede romp op een bakstenen voet. De molen werd in 1875
gebouwd ter vervanging van een afgebrande voorganger uit 1818, die in 1847 op de
nog bestaande bakstenen voet was geplaatst. Voor de herbouw gebruikte men het
achtkant van de uit 1795 stammende pelmolen ‘Adam’ uit Bedum. De initialen ‘H.G.’
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boven de deur verwijzen naar H. Geertsema, molenaar tijdens de herbouw in 1875.
De

Biessum, Kerkloze wierde tegen de rand van Delfzijl

molen is in 1958-'59 gerestaureerd. De grotendeels afgegraven en nu ommuurde
molenbelt is het restant van het noordelijke bastion van de oude vesting van 1580.
Het station (J. van den Kornputplein 1a) is een langgerekt pand met hoger oprijzend
middendeel en afgeknot schilddak. Het werd in 1884 gebouwd als iets rijker
gedetailleerde variant van de stations te Appingedam en Sneek. De hal en de
wachtkamer hebben nog fraaie plafonds. In een deel van het pand is nu de VVV
gevestigd.
De steenfabriek ‘Fivelmonde’ (Weg naar den Dam 3), ten westen van Delfzijl,
werd in 1862 opgericht door K.P. Doornbos en is sinds 1915 in handen van de familie
Hylkema. De nog werkende steenfabriek schakelde in 1865 over van de productie
van drainagepijpen naar die van baksteen. In 1916 werd de zigzag-oven gebouwd,
bestaande uit twaalf dwars op de vuurgang staande kamers. De toen opgetrokken
schoorsteen draagt in siermetselwerk de jaartallen 1865 en 1916. Op het terrein staan
enkele gesloten houten droogloodsen uit 1925.
Biessum. Dit gave wierdedorp met radiale structuur, gelegen aan de westrand van
Delfzijl, ontstond in de vroege middeleeuwen door het aaneen-
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groeien van enkele huiswierden. De ring- of ossenweg is goed bewaard gebleven;
de boerderijen zijn hierop met hun schuurdeel georiënteerd. In het centrum is nooit
een kerk gebouwd. Interessante boerderijen - alle stammend uit de 19de eeuw en
voorzien van grote, met riet gedekte schuren - zijn Ossenweg 2, Ossenweg 31 en
Ossenweg 33 (1814).

Den Andel
(gemeente Winsum)
Dijkdorp, ontstaan in de middeleeuwen. Langs de Oude dijk en de haaks daarop
staande Streekweg, waaraan ook de kerk staat, strekt zich een nog grotendeels
agrarische lintbebouwing uit. Na de bedijking van de Noordpolder (1811) verdichtte
zich de bebouwing langs de Oude Dijk.
De Herv. kerk (Streekweg 91) is een eenbeukige zaalkerk met een zadeldak tussen
topgevels en een vrijstaande toren. De kerk dateert waarschijnlijk uit het midden van
de 13de eeuw. Het exterieur is later sterk gewijzigd. Het interieur wordt overdekt
door meloenvormige koepelgewelven zonder ribben, die rusten op spitse schei- en
muraalbogen. Op de gewelven bevinden zich enkele, mogelijk nog 13de-eeuwse,
schilderingen. Tot de inventaris behoren een preekstoel in Lodewijk XVI-vormen
(1792), een koperen kroon met dubbele adelaar (18de eeuw) en een door de gebroeders
Van Oeckelen gebouwd orgel (1902). De vrijstaande ongelede kerktoren met zadeldak
ten zuidoosten van de kerk dateert waarschijnlijk uit de 14de eeuw. In de toren hangt
een klok uit 1653, gegoten door Jurrien Balthazar. De pastorie (Streekweg 89) is een
eenlaags gebouw in eclectische trant uit 1886.
Woonhuizen. Uit het eind van de 19de eeuw dateert de eenlaags villa Streekweg
93 met eclectische details. Streekweg 16 is een eenlaags villa op L-vormige
plattegrond, gebouwd in 1913 naar ontwerp van T. Reitsema in stijl van het
rationalisme met enkele jugendstil-details. Naast het huis staat een koetshuis uit de
bouwtijd.
Windmolen ‘De Jonge Hendrik’ (Oude Dijk 11) is een met hout beklede achtkante
stellingkoren- en pelmolen op bakstenen onderbouw. De molen werd in 1875 gebouwd
door molenmaker J.H. van der Veen voor P. Mulder ter plaatse van een in 1874 door
brand verwoeste voorganger. De molen is in 1971-'73 gerestaureerd.
De Alg. begraafplaats (Streekweg ong.), aangelegd in de eerste helft van de 19de
eeuw, heeft een rijk uitgewerkt toegangshek uit omstreeks 1910. Op de rechthoekige
begraafplaats liggen diverse rijk gedecoreerde 19de-eeuwse zerken.
Boerderijen. In de omgeving van Den Andel ligt een aantal interessante
boerderijen. De grote kop-hals-rompboerderij Arion (M.D. Teenstraweg 2) werd
gebouwd voor M.D. Teenstra. De schuur, waarin de zomerwoning is ondergebracht,
en het middelhuis dateren uit 1820. Het deels onderkelderde voorhuis met wolfdak
en zij-ingang dateert uit 1862. In de zijgevel zit een gevelsteen met een voorstelling
van Neptunus met een arend. Op het erf staat een bijschuur uit 1810. De
Wiersemaheert (Oosterweg 17) is een kophals-romp-boerderij met dwars, blokvormig
voorhuis in eclectische trant, gebouwd rond 1880.

Den Ham
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(gemeente Zuidhorn)
Wegdorp, waarschijnlijk ontstaan in de late middeleeuwen en bestaande uit een

Den Ham, Piloersema of Hamsterborg (1993)

lintbebouwing langs de weg van Aduard naar Saaksum en de Ds. Koppiusweg. De
abdij Aduard bezat hier een kapel, die vanaf de 17de eeuw als Herv. kerk diende.
Het dorp heeft zich in de 20ste eeuw iets verdicht.
De Herv. kerk (Ds. Koppiusweg 42) is een gepleisterde, driezijdig gesloten
zaalkerk met dakruiter. De huidige kerk kwam in 1729 tot stand met gebruikmaking
van muurwerk van een 16de-eeuwse voorganger. De dakruiter en de westgevel
werden in 1912 vernieuwd. De kerk heeft rondboogvensters met houten traceringen,
waarschijnlijk uit 1912. Tot de inventaris behoren vier oude banken met verhoogde
rugleuningen, waarvan één met fraai snijwerk uit omstreeks 1750. De kerkvloer bevat
diverse grafzerken, waarvan de oudste waarschijnlijk uit 1576 dateert.
De borg Piloersema of ‘Hamsterborg’ (S. Veldstraweg 25) ligt op een omgracht
rechthoekig terrein, omgeven door een boomsingel. Het deels onderkelderde gebouw
heeft een steil zadeldak tussen tuitgevels met nokschoorstenen. Getuige de
gedenksteen in de oostgevel werd de borg in 1633 gebouwd voor Johan de Mepsche
en Aylke tho Nansum. De noordelijke zijgevel vertoont bouwsporen van 17de-eeuwse
vensters. Tegen de zuidgevel staan twee uit het huis afkomstige 17de-eeuwse
zandstenen schouwsteunen, versierd met hermen die
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Geloof en Liefde voorstellen. Pieter Jacobs Bos kocht de borg in 1699 om deze te
verbouwen tot boerderij. Hij liet in 1702 tegen de oostgevel een eenlaags vleugel
aanbouwen. Die vleugel vormt de verbinding met een grote schuur en een dwarse
uitbouw aan de oostzijde uit de 19de eeuw. De hoofdingang heeft bij de drempel de
initialen J.W. en D.W. en het jaartal 1870. Het interieur bevat enkele 19de-eeuwse
onderdelen, waaronder een gestuct balkenplafond met decoraties.

Doezum
(gemeente Grootegast)
Wegdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een dekzandrug. Het dorp heeft
een lintbebouwing langs de Provincialeweg.
De Herv. kerk (Provincialeweg 65), oorspronkelijk gewijd aan St. Vitus, is een
eenbeukige kerk met veelhoekig gesloten koor; de grotendeels ingebouwde, slanke
toren heeft twee geledingen en een zadeldak. Van de 12de-eeuwse tufstenen kerk
resteert het onderste deel van de toren. Dat zal gezien enkele dichtgemaakte openingen
en een muurrest aan de zuidzijde oorspronkelijk een gereduceerd westwerk zijn
geweest, met zijruimten en op de verdieping een kapel. Rond 1200 werd het lage
bakstenen koor met romaanse vensters toegevoegd; dit koor is inwendig halfrond
gesloten. In de late middeleeuwen werd het koor verhoogd. In de 16de eeuw
verhoogde men de toren in tufsteen. Dit materiaal was afkomstig van het toen
herbouwde schip, dat in 1808 werd vervangen door het huidige schip. Bij die laatste
verbouwing is ook de

Doezum, Herv. kerk

noordelijke zijruimte van de toren gesloopt. Bij de torenrestauratie in 1954-'57 heeft
men ten onrechte aan de westzijde een romaanse ingang gereconstrueerd.
Inwendig staan de ruimten op de begane grond en de eerste verdieping van de
toren in open verbinding met het schip. Tot de kerkinventaris behoren enkele
herenbanken (18de eeuw), een preekstoel (1829) en een door G.P. Dik & Zn. gebouwd
orgel (1866). Verder zijn er een rouwbord voor Daniël Onno de Hertoge (†1774) en
een uit Lutjegast afkomstige rouwbord voor Bernhard Johan van Prott (†1703) versierd met helm, zwaard en speer - herinnerend aan deze verdediger van Bourtange
in 1672. De kerkvloer bevat diverse zerken, waaronder die voor Amse Eewes (†1628)
en Johan Polman (†1653).
De voorm. windmolen (bij Bombaij 12) is een molenromp van een in 1872
gebouwde en in 1932 onttakelde poldermolen. De molen was voorzien van een
gietijzeren scheprad en diende ter ontwatering van de polder Bombay.
De ophaalbrug over de Doezumertocht (bij Peebos 59), gelegen in het gehucht
Peebos ten westen van Doezum, stamt uit 1930.
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Eenrum
(gemeente De Marne)
Wierdedorp, ontstaan in de middeleeuwen. De oorspronkelijk radiale structuur van
de wierde werd later gewijzigd in een rechthoekige structuur. Aan de voet van de
wierde ligt een deel van een ringweg (Oudestraat/Hoofdstraat). Ten noordwesten
van de wierde bevindt zich een havenkom aan de Eenrummermaar. De bebouwing
stamt voornamelijk uit de 19de eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog verrees nieuwbouw
aan de zuidzijde van het dorp.
De Herv. kerk (Kerkpad 1) is een forse eenbeukige kerk met recht gesloten koor
en een westtoren van vier geledingen, overgaand in een achtkant met koepeldak en
daarop een open bekroning. De kerk is uitwendig voorzien van lisenen. Het schip
heeft aan de binnenzijde secundair verwerkte tufsteen en zal iets jonger zijn dan het
geheel in baksteen

Eenrum, Herv. kerk

opgetrokken koor. Beide bouwfasen moeten kort na elkaar zijn uitgevoerd,
waarschijnlijk aan het eind van de 13de eeuw. Visueel is er tussen beide delen geen
onderscheid. De huidige toren, waarvan zowel de romp als het achtkant met
hoekblokken en waterlijsten zijn verlevendigd, werd in 1646-'52 gebouwd. In de
toren hangt een klok uit 1390. De kerk is in 1953-'57 gerestaureerd.
Het interieur wordt overdekt door oorspronkelijke meloenvormige koepelgewelven;
de meest westelijke travee heeft een midden-17de-eeuws kruisgewelf. De kerk bezit
een volledig meubilair in Lodewijk XVI-achtige vormen, gemaakt in de jaren 1811-'14
door M. Walles en zijn zoon A. Walles. Het orgel werd in 1815-'18 vervaardigd door
N.A. Lohman & Zn. en voorzien van snijwerk van de hand van A. Walles. Verder
bevat het gebouw een koperen inlegstuk met wapenschild voor de zerk van Hermanus
Jarghes uit 1506, verscheidene 17de- en 18de-eeuwse grafzerken, alsmede een
vermoedelijk 12de-eeuwse, romaanse zandstenen doopvont. De kerk ligt op een
ruim, omheind kerkhof.
Woonhuizen. Ouder dan de voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing van het dorp
is het hoekpand Hoogstraat 2, voorzien van een hoog zadeldak tussen topgevels en
in een gevelsteen gedateerd
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Eenrum, Woonhuis Hoogstraat 2

‘1699’. Waarschijnlijk 18de-eeuws is Hoogstraat 4A, een langgerekt, deels gepleisterd
pand met zadeldak en een brede Vlaamse geveltop. Uit 1813 dateert Hoogstraat 9,
een eenvoudig pand met een zadeldak dat eindigt tegen een topgevel met vlechtingen.
Het dorp telt een groot aantal dwarse huizen uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Omstreeks 1875 werd het eenlaags herenhuis Oudekerkhofpad 2 gebouwd. De
neoclassicistische voorgevel heeft pilasters en een ingangspartij met stucomlijsting
voorzien van een kuif. Hoofdstraat 3 is een omstreeks 1890 gebouwd eenlaags dwars
huis met schilddak, een omlijst portiek en een door pilasters gelede voorgevel in
neoclassicistische vormen. Hoogstraat 6 is een deftig, neoclassicistisch, deels
onderkelderd eenlaags huis met een hoog afgewolfd zadeldak en een Vlaamse gevel.
De hoge ingang wordt omlijst door geblokte pilasters onder een hoofdgestel. Het in
1880 gebouwde eenlaags pand Hereweg 9 in eclectische trant heeft een haaks
achterhuis. De landschappelijke aanleg rond het huis is toegankelijk via een gietijzeren
hek op de toegangsdam. Uit dezelfde tijd stamt het eenlaags herenhuis Hereweg 6,
gebouwd als onderwijzerswoning. Andere interessante 19de-eeuwse dwarse eenlaags
panden zijn Kerkbuurt 3, Kerkbuurt 4 en Havenstraat 7. Burg. Wierumstraat 29 is
een middenstandswoning met expressionistische details uit 1937.
Windmolen ‘De Lelie’ (Molenstraat 3) is een met hout beklede achtkante
stellingkoren- en pelmolen op een bakstenen onderbouw. De molen werd in 1862
gebouwd door molenmaker H. ten Have voor G. Wiertsema Elema. Op de sluitsteen
boven de ingang staat ‘J.H.G.N. 1903’. In 1981 is de molen gerestaureerd. De voorm.
molenaarswoning (Molenstraat 5) bestaat uit een boerderij van het kop-romp-type
met dwars op het eenlaags woonhuis een smallere aanbouw. De bijbehorende
molenaarswoning is ingericht als restaurant en mosterdmuseum.
Pompen. De rijk geornamenteerde, achthoekige gietijzeren pomp in de Hoogstraat
(bij nummer 3) werd in 1859 gegoten bij ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’ in Den
Haag. Een andere, iets eenvoudiger gietijzeren pomp staat in de Oudeschoolgang
(bij nummer 1).
De Alg. begraafplaats (Kerkhofslaan ong.) is een in de eerste helft van de 19de
eeuw aangelegde rechthoekige begraafplaats met onder meer gietijzeren zerken voor
H.A. Noordhuis (†1856) en A.E. Elema (†1870). Het gietijzeren toegangshek dateert
uit omstreeks 1900.
Boerderijen. In de omgeving van Eenrum ligt een aantal interessante boerderijen.
De boerderij Den Oever (Eenrumerstreek 8) heeft een 17de-eeuws dwars,
onderkelderd voorhuis met ten minste twee bouwfasen. Het erf was toegankelijk
door een nu verdwenen poortgebouw uit 1661. De uit 1820 daterende
kop-hals-romp-boerderij Huninga (Oosterweg 11), met een dwars, onderkelderd
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eenlaags voorhuis voorzien van schilddak, is in 1938 naar plannen van J. Jans
gemoderniseerd. Het schuurgedeelte en de bijschuur dateren uit omstreeks 1870.
Oosterhuizen (Oosterweg 7) is een boerderij van het kop-hals-romptype uit 1841 en
heeft een onderkelderd eenlaags woongedeelte met wolfdak. De boerderij staat op
de plaats van de in 1738 gesloopte borg Oosterhuizen. Ook Eenrumerstreek 2 is een
midden-19de-eeuwse boerderij van het kop-hals-romp-type, met een dwars,
onderkelderd eenlaags voorhuis. De boerderij Grote Greeden (Aagtsweg 1) heeft
een tweekapsschuur uit 1841 en een villa-achtig voorhuis uit omstreeks 1910.

Eenum
(gemeente Loppersum)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen. De
schaars bebouwde wierde werd in 1917 grotendeels afgegraven.
De Herv. kerk (Kerkpad 14) is een eenbeukige kerk met recht gesloten koor; de
ongelede toren heeft een ingesnoerde naaldspits. Het schip stamt waarschijnlijk uit
de eerste helft van de 13de eeuw. In de 16de eeuw werden de vensters vergroot. De
toren werd in 1710 toegevoegd. In de toren hangt een klok uit 1410, gegoten door
Sibrand Hermannus, afkomstig uit de kerk van Oosternieland. De oorspronkelijke
halfronde koorsluiting werd in 1845 afgebroken. In 1975-'76 is de kerk gerestaureerd.
Tot de inventaris behoren een preekstoel (1654) en een herenbank met
opengewerkte bekroningen, voorzien van de wapens van de families Lewe en
Coenders uit het derde kwart van de 17de eeuw. Het orgel met 19de-eeuwse kast
bevat nog enkele onderdelen van een in 1704 door Arp Schnitger gebouwd orgel.
Ook de gesneden wapens van Reindt Alberda en Johanna Horenken stammen nog
uit die tijd. De kerkvloer bevat grafzerken voor ds. Hermannus Wiardi (†1685) en
Reint Alberda (†1724).
Het voorm. armenhuis (Oosterwijtwerdweg 2) is een eenlaags pand met
geprononceerde ingangspartij en doorgaande, gemetselde wenkbrauwen boven
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de vensters. Het neoclassicistische pand werd in 1876 gebouwd.
Boerderijen. De in aanleg 19de-eeuwse boerderij Hogeweg 8 is een
kop-hals-romp-boerderij met dwars geplaatst voorhuis. Van het kop-romptype is de
rond 1880 gebouwde driekapsboerderij Elema (Oosterwijtwerderweg 6). Het
woongedeelte kreeg omstreeks 1920 een erker.

Engelbert
(gemeente Groningen)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen toen dit moerassige en beboste veengebied
vanaf de woonkernen aan de Hunze in ontginning werd gebracht. De bebouwing van
dit wegdorp, dat voorheen ook wel werd aangeduid als Egneberd, ligt hoofdzakelijk
langs de Engelberterweg.
De Herv. kerk (Engelberterweg 39) is een langgerekte, eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een dakruiter met spits. De oudste delen van de gepleisterde
kerk dateren mogelijk uit de 13de of 14de eeuw. Boven de rondboogingang in de
westgevel draagt een gevelsteen het jaartal 1904; waarschijnlijk is de kerk toen
gepleisterd. De gevelsteen met cartouche dateert zelf uit circa 1779, toen
herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd. In de dakruiter hangt een klok uit 1903,
gegoten door de gebroeders Van Bergen. In het koor bevindt zich achter een recente
betimmering een oude sacramentsnis met gebeeldhouwde bekroning. Op het omheinde
kerkhof zijn drie 19de-eeuwse, wit geschilderde gietijzeren ‘grafstenen’ te vinden,
voorzien van doodssymbolen.
Het voorm. station (Woldjerspoorweg

Engelbert, Station

40-42) is een van de waarschijnlijk in 1926 door A. van der Steur ontworpen,
nagenoeg identieke stations langs de Woldjerspoorlijn. Aan de achterzijde is het
opschrift ‘Engelbert’ nog aanwezig.

Ezinge
(gemeente Winsum)
Wierdedorp met radiale structuur, ontstaan enkele eeuwen voor het begin van de
jaartelling op een oeverwal van het Reitdiep. De wierde bleef voor driekwart
onbebouwd en werd in 1931-'34 gedeeltelijk systematisch afgegraven en archeologisch
onderzocht. In de jaren zeventig van de 19de eeuw kwam ten zuidoosten van het
dorp een lintbebouwing langs het Oldenhoofse Kanaal tot ontwikkeling en hier werd
ook een Geref. kerk gebouwd. Ezinge is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Torenstraat 46) is een eenbeukige, vijfzijdig gesloten kerk met
vrijstaande toren. De kerk dateert uit de 13de eeuw. Bij een ingrijpende restauratie
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in 1959 heeft men de oorspronkelijke toestand van de buitenmuren aan de hand van
bouwsporen gereconstrueerd. Het interieur wordt gedekt door een balkenzoldering.
Tot de inventaris behoren een rijk versierde preekstoel en doophek, beide vervaardigd
door Jan de Rijk (1711) en een herenbank met het wapen van Van Swinderen (18de
eeuw). In de kerkvloer liggen een gotische zerk voor Luwe to Hardeweer (†1539)
en een renaissance-zerk voor Allo to Hardeweer (†1552).
De vrijstaande zware en lage toren met zadeldak dateert mogelijk uit de 13de
eeuw. Tegen de toren sluit aan de westzijde een eenlaags woonhuis aan uit 1886,
met in de noordgevel ouder muurwerk.
De Geref. kerk (Nieuwestreek 35) is een recht gesloten zaalkerk met dakruiter,
gebouwd in 1875 in neoclassicistische trant. De kerk vormt een geheel met de ernaast
gelegen eenlaags gebouwen: het catechisatielokaal (Nieuwestreek 37) en de pastorie
(Nieuwestreek 39).
Woonhuizen. Langs de Torenstraat staan verschillende 18de-eeuwse eenlaags
woonhuizen, zoals de nummers 2, 4, 5, 6, 36 en 38. Allersmaweg 2 en

Ezinge, Toren Herv. kerk

Allersmaweg 6 zijn eenlaags rentenierswoningen uit het derde kwart van de 19de
eeuw.
Boerderijen. In de omgeving van het dorp liggen enkele interessante boerderijen.
De kop-hals-romp-boerderij Beikemaheert (Schoorsterweg 4) heeft een lang, deels
onderkelderd voorhuis met wolfdak uit de 19de eeuw. De schuur is voorzien van de
jaartalankers ‘1799’ en heeft ingangen in de lange gevel. De Allersmaheerd
(Allersmaweg 54) is een boerderij van het kopromp-type uit omstreeks 1935.
Allersma (Allersmaweg 64). Deze ten noordoosten van Ezinge gelegen, door
grachten en singels omgeven, borg bestaat uit drie vleugels. De onderkelderde
eenlaags zuidvleugel dateert in de kern waarschijnlijk nog uit de 15de eeuw. De
haaks geplaatste, eenlaags noordvleugel werd in de 16de eeuw gebouwd, waardoor
het complex een L-vormige plattegrond kreeg. Duurt Allersma liet deze borg rond
1650 voorzien van een gracht en ophaalbrug. In 1720 kwam in opdracht van Reneke
Busch de huidige oostvleugel tot stand. Kort na 1817 liet R. de Marees van Swinderen
de oostvleugel van een verdieping en zijn huidige neoclassicistische vormgeving
voorzien. Het interieur bevat onder meer in de hal een eiken betimmering in Lodewijk
XIV-stijl (omstreeks 1730), met het alliantiewapen van de opdrachtgever en zijn
vrouw.
Nabij de ophaalbrug staat een duiventil, opgericht in het midden van de 18de eeuw
maar in de loop van de 19de eeuw gewijzigd in neogotische trant. Het eenlaags
bijgebouw ten oosten van het huis werd in 1853 gebouwd als kantoor voor mr. R.M.A.
de Marees van Swinderen, die ook notaris van Ezinge was.
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Aduarderzijlen bij Ezinge, Monding van het Aduarderdiep in het Reitdiep

Het sluizencomplex ‘Aduarderzijlen’ (Antumerweg ong.) ligt ten noordoosten
van Ezinge, in de tot 1877 zeekerende Reitdiepdijk, op de plaats waar het
Aduarderdiep uitmondt in het Reitdiep. Het bestaat uit twee sluizen en een
zijlwachtershuis. De Oude of Westelijke Sluis is een enkele uitwateringssluis, gebouwd
in 1706 op last van het Aduarderzijlvest. De oorspronkelijke bakstenen boogbrug is
in 1914 door de huidige, opengewerkte betonnen brug vervangen. De Nieuwe of
Oostelijke Sluis, de zogenoemde Kokersluis, kwam in 1867 tot stand op last van het
Waterschap Westerkwartier ter ontlasting van de oude sluis. Het is een dubbele
uitwateringssluis, waaraan men in 1895 ingrijpende herstel- en
vernieuwingswerkzaamheden heeft uitgevoerd. De brug aan de landzijde dateert
mogelijk uit 1914. Het Zijlhuis (Zijlsterweg 20) dateert uit 1706 en is een gepleisterd,
tweebeukig, dwars eenlaags pand met zadeldaken; erachter staat een schuur.

Farmsum
(gemeente Delfzijl)
Wierdedorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen door het aaneengroeien van een
aantal huiswierden. Aan de zuidzijde van het dorp verrees in het begin van de 13de
eeuw het Huis te Farmsum, dat in 1499 door de Groningers werd verwoest. Het
herstelde huis was bezit van de familie Ripperda en vanaf 1693 van de familie
Rengers, waarna het uiteindelijk in 1812 werd afgebroken. In 1515 en 1814 had het
dorp te lijden van oorlogsgeweld. Het wierdegedeelte van de borg, bij de Borgweg,
heeft men in 1882 afgegraven. Door de aanleg van het Eemskanaal in 1870-'76 werd
Farmsum gescheiden van het nabijgelegen Delfzijl. Bij de verbetering van dit kanaal
in 1961-'65, kwam de monding met de nieuwe zeesluis aan de zuidoostzijde van het
dorp te liggen. Hier kwam ook een uitbreidingswijk tot stand.
De Herv. kerk (Op de Wierde 1) is een driebeukige, neoclassicistische hallenkerk
met zeer smalle zijbeuken en een driezijdige sluiting, voorzien van een forse toren
met uivormige spits. In 1856-'57 bouwde men tegen de toenmalige gotische kerk
een toren van drie geledingen met een balustrade en een spits, van onder naar boven
bestaande uit een uivormig gedeelte, twee opengewerkte achtkanten en een naaldspits.
De toren werd ontworpen door J.W. Maris. In de toren hangt een klok uit 1527,
gegoten door G. Zael. In 1869 werd de gotische kerk zelf vervangen door een nieuwe
kerk. De dakmoet van de oude kerk is aan de oostzijde van de toren nog zichtbaar.
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De stijl van de kerk is vergelijkbaar met die van de toren, maar de kerk werd
ontworpen door H. Wind. Kerk en toren worden gekenmerkt door baksteenpilasters
met verdiepte velden en vensters voorzien van ronde, geprofileerde stucomlijstingen.
De ondiepe dwarsbeuken hebben een fronton. De toren is hersteld na blikseminslag
in 1928; de kerk is in 1993-'94 gerestaureerd.
Inwendig heeft de middenbeuk een gedrukt tongewelf dat wordt ondersteund door
slanke ijzeren zuilen met palmetkapitelen; de smalle zijbeuken zijn vlak gedekt. Het
doopvont is gemaakt van een laat-17de-eeuwse zandstenen siervaas met aan de vier
zijden de wapens van Willem van Borch en Habbina Elisabeth Alberda. De vaas is
afkomstig van de borg Haykema te Zeerijp. Uit 1869 dateren zowel de door D.
Damstra vervaardigde preekstoel als de drie levensgrote gipsen beelden van de
kerkhervormers Zwingli, Luther en Calvijn op de galerij aan de torenzijde. De
opmerkelijke grote lampen stammen uit 1909. Het orgel werd in 1829 gebouwd door
N.A. Lohman en Zn. en is 1870 uitgebreid door P. van Oeckelen. In 1982 werd hier
ook het orgel uit de kerk van Weiwerd geplaatst, gemaakt in 1878 door R. Meijer.
De gebeeldhouwde grafzerk voor Hero Maurits Ripperda

Farmsum, Herv. kerk (1978)
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(†1633) is ingemetseld in de sluitwand van de kerk.
Het kerkhof is deels omsloten door een ijzeren hek voorzien van vergulde lelies.
De pastorie (Op de Wierde 5) werd rond 1870 gebouwd in eclectische vormen.
De hardstenen gerechtspaal of kaak op het Pijpplein is opgericht in 1727 en
versierd met Lodewijk XIV-vormen.
De openbare lagere school (Borgshof 2) is een middengangschool uit omstreeks
1880.
De windmolen ‘Aeolus’ (Borgshof 24), een hoge achtkante stellingkorenmolen,
heeft een met riet gedekte romp op een bakstenen voet. De korenmolen, die
oorspronkelijk ook van een koppel pelstenen was voorzien, werd rond 1811 gebouwd
door H.W. Dijken. In 1976 is de molen verplaatst naar zijn huidige plek, waarbij
men genoodzaakt was een nieuw achtkant te maken. Toen is ook het pelwerk
verdwenen.
De schutsluis in het Eemskanaal (bij Nieuwstad 2) werd rond 1876 gebouwd.
De Isr. begraafplaats van de gemeente Delfzijl (Breedelaan ong.) werd rond 1830
aangelegd. De oudste grafstenen stammen uit 1835, 1842 en 1850.
Heveskes. Van dit voorm. wierdedorp, gelegen ten zuidoosten van Farmsum op
het industriegebied van Delfzijl, resteert alleen een boerderij en de Herv. kerk (bij
Heveskes 204), een eenbeukige recht gesloten kerk met westtoren. Het onderste deel
van de toren is het oostelijke restant van een forse, rond 1200 gebouwde toren, die
later overlangs is gespleten. Van de tegen de toren tussen 1250 en 1270 gebouwde
eenbeukige romano-gotische kerk is de noordelijke schipmuur deels bewaard
gebleven. Na oorlogsschade in 1584 heeft men de kerk tussen 1595 en 1604 verkort
en versmald herbouwd. Het westfront van de toren en de vierkante opbouw met
ingesnoerde naaldspits kwamen in 1778-'80 tot stand in opdracht van (kort daarop
overleden) Lambertus Schotto Rengers en zijn weduwe douairière A.L.
Rengers-Bentinck en zijn moeder, douairière M.B. Rengers-Tjarda van Starkenborch.
De 13de-eeuwse torenrest werd beklampt. De fraai gesneden Lodewijk XV-preekstoel
uit 1781,

Heveskes bij Farmsum, Herv. kerk

gemaakt door Abraham Bekenkamp is momenteel opgeslagen, in afwachting van de
restauratie van de kerk. Aan de voorzijde van de kerk liggen diverse zerken, waarvan
de oudste uit 1681 stamt.
Weiwerd. Dit wierdedorp met radiale structuur, gelegen ten zuidoosten van
Farmsum, is in de vroege middeleeuwen ontstaan. Een groot deel van de ring- of
ossenweg is bewaard gebleven, alsmede een deel van de vooral 19de-eeuwse
bebouwing. De Herv. kerk uit 1877 werd in 1984 gesloopt ter voorbereiding van de
- niet verwezenlijkte - uitbreiding van de haven van Delfzijl.
Oterdum. Voorm. wierdedorp gelegen ten zuidoosten van Farmsum, dat moest
wijken voor de aanleg van het zeehavenkanaal naar Delfzijl. De Herv. kerk, gebouwd
in 1830, werd in 1971 gesloopt. Op de flank van de toen in het kader van de Deltawet
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aangelegde nieuwe zeedijk zijn de meeste grafstenen en zerken van het oude kerkhof
(Valgenweg ong.) herplaatst. Ze stammen overwegend uit de 19de eeuw. Het
gelijktijdig geplaatste beeld ‘De hand van Oterdum’, werd vervaardigd door M.
Meesters.

Feerwerd
(gemeente Winsum)
Wierdedorp met langgerekte structuur, ontstaan in de middeleeuwen. In 1825 werd
het Oldehoofse Kanaal dwars door de wierde gegraven. De bebouwing dateert
grotendeels uit de 19de eeuw. De Herv. kerk (Valgeweg 3) is een gepleisterde
zaalkerk; de ongelede, gepleisterde toren is voorzien van een achtkante, ingesnoerde
spits. De kerk dateert uit de eerste helft van de 14de eeuw. Bij een ingrijpende
verbouwing in 1859 kreeg het gebouw een lagere kap, nieuwe gevels aan de westen oostkant en verrees ook de huidige toren. Tot de inventaris behoren een preekstoel
en herenbank, beide uit de 17de eeuw. De kerk ligt op een kerkhof. De nabijgelegen
pastorie (Valgeweg 2) is een eenlaags villa uit 1883.
Woonhuizen. Langs de Valgeweg staan verschillende eenlaags rentenierswoningen
met schilddaken, overwegend gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw in
neoclassicistische trant. Een goed voorbeeld is Valgeweg 9 uit omstreeks 1860.
Andere voorbeelden zijn Valgeweg 11, 12, 16 en Aduarderdiep 1.
De windmolen ‘Joeswert’ (Mentaweg 1a) is een met hout beklede achtkante
stellingkoren- en pelmolen op wit geschilderde bakstenen onderbouw. De molen
werd in 1855 gebouwd voor W.D. Faber. De molen is in 1976-'78 gerestaureerd. De
bijbehorende molenaarswoning (Mentaweg 1) is een eenlaags gebouw met omgaand
schilddak uit dezelfde tijd. Bij de windmolen staat langs het Oldehoofse Kanaal een
rolpaal.
De boerderij Meedenerweg 23, gelegen ten zuiden van Feerwerd, dateert uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Deze kop-hals-romp-boerderij heeft een relatief lang
voorhuis met een zadeldak tussen bakstenen topgevels.

Finsterwolde
(gemeente Reiderland)
Wegdorp, ontstaan in de 11de eeuw op de zandopduiking van het zogeheten
schiereiland van Winschoten. Het toen ook wel Noordwolde genoemde dorp werd
in 1586 geteisterd door een brand. Dankzij de Dollard-inpolderingen groeide
Finsterwolde in de 19de eeuw uit tot een rijk landbouwdorp. De zich verscherpende
tegenstelling tussen de rijke boeren enerzijds en arme landarbeiders anderzijds leidde
in 1929 tot een grote landbouwstaking. In 1973 werd het oude rechthuis uit 1653
afgebroken.
De Herv. kerk (C.G. Wiegersweg 1) is een eenbeukige laat-gotische kerk met
driezijdig gesloten koor en een vrijstaande toren. Van de oorspronkelijke,
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Finsterwolde, Herv. kerk

rond 1275 gebouwde romano-gotische kruiskerk resteert alleen het sterk gewijzigde
schip met nissen-arcaden. Het huidige koor is waarschijnlijk gebouwd na de
dorpsbrand van 1586. Bij een ingrijpende verbouwing in 1852 heeft men de westgevel
vernieuwd. Op die gevel na is de kerk bij de restauratie in 1970 geheel ontpleisterd.
Het interieur wordt overdekt door een houten tongewelf uit 1852, waarachter een in
de muurdikte uitgespaard romano-gotisch triforium schuilgaat. Tot de kerkinventaris
behoren een preekstoel in Lodewijk XVI-vormen (1806), een door H.H. Freytag
gebouwd orgel in een kast door B. Bekenkamp (1808), een herenbank met wapens
van de familie Heddema (1813) en een doophek met ouderlingbanken (1817). De
vloer bevat enkele grafzerken, waaronder die van Wijncko Aeisens (†1631) en
Hermannus Heddema (†1763).
De ongelede vrijstaande toren (Hoofdweg 7) is geheel voorzien van geblokte
hoeklisenen en heeft een achtzijdige houten bovenbouw met naaldspits. De toren
verrees in 1820-'22 ter vervanging van een uit 1663 stammende houten toren en staat
op enige afstand ten noordwesten van de kerk.
De Alg. begraafplaats (tegenover Hoofdweg 10) werd rond 1850 aangelegd als
oostelijke verlenging van het kerkhof. Aan de weg staat een gietijzeren hek uit circa
1880. Op de begraafplaats ligt onder meer het graf van Eltjo Siemens (†1929), die
bij de landarbeidersstaking door de marechaussee werd doodgeschoten.
Woonhuizen. Het dorp heeft een aantal rijke woonhuizen in eclectische vormen,
met aan de voorzijde een driezijdig gesloten erker en achter een schuurdeel.
Voorbeelden hiervan zijn Hoofdweg 18-20 en Hoofdstraat 24, beide uit circa 1880.
Het pand Hoofdweg 174, uitgevoerd in neorenaissance-vormen, is gebouwd rond
1895. De villa Sonnevanck (C.G. Wiegersweg 28) uit 1914 vertoont
jugendstilinvloeden. De in 1929 gebouwde notarisvilla Hoofdweg 25 heeft
kubistisch-expressionistische elementen. Modern is de door G. Daan en Th. Karelse
in 1983-'84 ontworpen Galerie Waalkens (Hoofdweg 39), waarvan de plattegrond
bestaat uit twee aaneengesloten gelijkzijdige driehoeken.
Boerderijen. In het dorp staat een aantal belangrijke boerderijen die alle tot het
Oldambster type behoren. Hoofdweg 76 is een vroeg voorbeeld, met een ingebouwd
woonhuis, onderkelderd middendeel en baander aan de voorzijde. De boerderij werd
in 1778 voor J.S. Muller gebouwd en in 1865 voor P.M. Muller verlengd. Hoofdweg
91, gebouwd rond 1855 voor J.P. Dallinga, heeft een symmetrisch geplaatste ingang
in de voorgevel. De in 1857 voor K.H. Brouwer gebouwde boerderij Goldhoorn 33
is voorzien van een dwars voorhuis met verdieping. De tuin is rond 1915 aangelegd
door J. Vroom. De boerderij Hoofdweg 101 werd in 1863 voor O. Struif Bontkes
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gebouwd en kreeg in 1883 een woongedeelte met omlijste ingang, daarboven een
eveneens omlijste deur en in de top een beeld van Ceres, godin van de landbouw.

Finsterwolde, Woonhuis Hoofdweg 18-20

Ganzedijk. Dit dijkgehucht ten noordoosten van Finsterwolde gaat aan de
noordzijde over in het gehucht Hongerige Wolf. Beide zijn ontstaan aan de polderdijk
van 1657. De windmolen (Ganzedijk 71) is een achtkante stellingkoren- en pelmolen.
De met hout beklede romp staat op een bakstenen voet. De molen is in 1868 voor
A.J.L. Nieland gebouwd en in 1963 gerestaureerd. De landarbeiderswoningen G.
Gernaatweg 41-43 zijn gave voorbeelden van woningen met krimpen uit circa 1870.
De boerderij ‘Ganzendijk’ (Ganzendijk 44) heeft een woongedeelte in
neorenaissance-vormen uit 1890 en een schuur uit 1800. In de noordelijk gelegen en
in 1862 drooggelegde Reiderwolderpolder ligt de ‘Onnesheerd’ (Reiderwolderwolder
8), een in 1864 voor C.J. Onnes gebouwde boerderij van het Oldambster type. Bij
de aanleg van de noordelijker gelegen Carel Coenraadpolder in 1924-'25 bouwde
men in de polderdijk een coupure en grote slapersluis met voetgangersrolbrug (bij
C. Coenraadpolder 5). In de polder liggen de woning van de directeur landaanwinning
uit 1925 (C. Coenraadpolder 5) en enkele moderne Oldambster boerderijen.

Fransum
(gemeente Zuidhorn)
Wierdedorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen en nu vrijwel geheel verlaten.
De Herv. kerk (Fransumerweg 4) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een dakruiter met achtkante lantaarn. Het schip werd in het begin van de
13de eeuw gebouwd. Het koor met gotische vensters en de westgevel dateren uit de
eerste helft van de 16de eeuw. De dakruiter werd in 1809 toegevoegd en bevat een
klok uit 1704, gegoten door Mamees Fremy. Bij een restauratie in 1948-'50 kreeg
het schip zijn huidige vensters in eigentijdse vormen. In de kerk staat een gemetselde
preekstoel van bak- en natuursteen, rustend op een vroeg-gotisch kapiteel.
De boerderij Fransumerweg 2 is van het kop-hals-romptype en heeft een
18de-eeuws voorhuis met zadeldak tussen topgevels. Het interieur bevat twee
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Fransum, Herv. kerk, interieur (1983)

18de-eeuwse bedsteewanden en een deur in rococo-vormen.
Poldermolen ‘De Eolus’ (Aduarderdiep 1) is een met riet gedekte achtkante
bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd in 1821 gebouwd
ter ontwatering van de Fransumerpolder.

Garmerwolde
(gemeente Ten Boer)
Dorp, ontstaan rond 1200 op een oeverwal. In de 19de eeuw verscheen er enige
bebouwing tussen de kerk en het Damsterdiep. Na de Tweede Wereldoorlog verrees
ten oosten van de kerk enige nieuwbouw.
De Herv. kerk (Dorpsweg 69) is een fraai voorbeeld van een eenbeukige
romano-gotische kruiskerk met recht gesloten koor en vrijstaande toren. De kerk
werd gebouwd in het derde kwart van de 13de eeuw en heeft een rijke detaillering
met nissen en vensters voorzien van kraalprofielen. Bij de nissengalerij in de oostgevel
is voor de zuiltjes gebruik gemaakt van rode Bremer zandsteen. In de 18de eeuw zijn
grafrijstenen in Bentheimer zandstenen aangebracht. Ondanks een algeheel sloopplan,
werd in 1859 alleen het schip afgebroken, waarna men de opening pas in 1886 sloot.
Bij de restauratie in 1941-'43 is de plattegrond van het schip in het kerkhofterrein
aangegeven.
Het interieur van het resterende transept en koor wordt overdekt door
meloenvormige koepelgewelven, elk met acht ronde ribben. Bij de restauratie zijn
vroeg-16de-eeuwse gewelfschilderingen aangetroffen, mogelijk van Jan van Aken.
In het koor betreft het fantasiefiguren,

Garmerwolde, Herv. kerk

op de viering de vier Evangelisten met hun symbolen, in de noordelijke dwarsarm
de Annunciatie, de Geboorte, de Aanbidding der Wijzen en de Dood van Maria en
in zuidelijke dwarsarm Gethsémane, Jezus voor Pilatus, de Kruisiging en de
Verrijzenis. Tot de kerkinventaris behoren een herenbank waarvan de bekroning van
de wapens van Bernhard Julsingh en Decia Rengers draagt, gesneden door Goossen
Groenwolt (omstreeks 1669), een preekstoel met klankbord in Lodewijk XIV-vormen
(1740) en een orgel gebouwd door P. van Oeckelen (1851). De kerk bevat
verschillende grafzerken, waaronder die voor Bawe de Mepsche (†1613), Rudolf de
Mepsche (†1657), ds. Hermannus Sebastiani (†1672) en een zerk met rijk
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gebeeldhouwde wapens en draperieën voor Pompejus de Valcke (†1727) en Anna
Lucia Julsingh (†1740). Het door een eenvoudig gietijzeren hek omzoomde kerkhof
bevat ook enkele interessante grafstenen, zoals die van H.H. Nieboer (†1890) met
ingewerkte grafkrans. De ongelede vrijstaande toren dateert uit dezelfde tijd als de
kerk en heeft een tentdak tussen puntgevels, bekroond met een zeer slanke dakruiter.
In de toren hangt een klok uit 1604, gegoten door Gert Powels. Het mechanisch
torenuurwerk stamt uit de eerste helft van de 17de eeuw.
De openbare lagere school (Dorpsstraat 60) is rond 1890 gebouwd als drieklassige
school in neoclassicistische vormen.
Poldermolen. De ‘Langelandster poldermolen’ (Stadsweg 9), gelegen ten
noordoosten van Garmerwolde, is een met riet gedekte achtkante bovenkruier op
veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd in 1829 gebouwd door

Garmerwolde, Kalkovens

molenmaker G.D. van Dijk.
De drie kalkovens (Rijksweg 23) die ten oosten van Garmerwolde aan het
Damsterdiep liggen, werden in 1876 gebouwd voor E.R. Wigboldus van de kalkfabriek
‘De Merapie’. De ovens bestaan uit een cilindrische onderbouw en een conische
bovenbouw versterkt door ijzeren banden. Na het staken van de productie in 1976
zijn de drie ovens gezamenlijk verbouwd tot één woning.

Garnwerd
(gemeente Winsum)
Wierdedorp met langgerekte structuur, ontstaan in de middeleeuwen. Door het
afsnijden van de zeer bochtige Oude Diepte, een deel van het Reitdiep, kwam het
dorp in 1629 direct aan de rivier te liggen en kreeg het een belangrijke rol in de
scheepvaart van Groningen naar de Lauwerszee. De dorpsbebouwing verplaatste
zich in de 18de en 19de eeuw steeds meer naar het oosten, richting rivier. De betekenis
van Garnwerd nam sterk af nadat Groningen in 1876 via het Eemskanaal een betere
verbinding met zee had gekregen. De wierde is aan de noordkant sterk afgegraven.
Garnwerd is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Burg. Brouwersstraat 3) is een gepleisterde eenbeukige kerk met
vijfzijdige koorsluiting - inwendig halfrond - en een forse, ongelede westtoren. Het
romano-gotische kerkgebouw heeft een koor uit 1229 (d) en een schip met een kap
uit 1393 (d). Het is later van lage steunberen voorzien. Van de in 1738 ingestorte
toren resteert het gepleisterde onderstuk, waarop in 1751 de toren werd herbouwd.
Uit die tijd dateert ook de aansluitende, met voluten
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Garnwerd, Woningen Burgemeester Brouwerstraat (1986)

versierde westgevel. De kerk is in 1974-'76 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door een balkenzoldering, die in de plaats is gekomen
van de oorspronkelijke stenen gewelven. Tot de inventaris behoren een eenvoudige
preekstoel (18de eeuw) en een avondmaalstafel (18de eeuw). Het orgel met de wapens
van de families Lewe en Alberda werd in 1809 in opdracht van C.J. Lewe van Aduard
gebouwd door L. van Dam en in 1834 en 1867 uitgebreid. In het torenportaal bevinden
zich een Bremer zandstenen sarcofaagdeksel, waarschijnlijk uit de 12de eeuw, en
een grote hardstenen zerk uit 1538.
Op het kerkhof liggen 18de-eeuwse grafstenen en een gietijzeren grafzerk voor J.
de Vries (†1868). De voorm. pastorie (Burgemeester Brouwersstraat 4) is een
onderkelderd eenlaags pand in eclectische vormen, gebouwd in 1889. Voor het huis
staat een gietijzeren hek in eenvoudige laat-19de-eeuwse vormen.
Woonhuizen. Langs de Burg. Brouwersstraat staan eenvoudige 18de- en
19de-eeuwse eenlaags panden. Burg. Brouwersstraat 22 is een pand met zadeldak
tussen topgevels, waarvan er één is voorzien van de jaartalankers ‘1791’. Iets ouder,
maar iets meer aangetast, is het huis Burg. Brouwersstraat 40, dat uit 1771 dateert.
Andere karakteristieke panden zijn Burg. Brouwersstraat 6, 8, 10, 11 en 16 en
Hunzeweg 18.
Café Hammingh (Hunzeweg 32) is een aan de dijk gelegen neoclassicistisch pand
met schilddak, omstreeks 1870 gebouwd als herberg en nog grotendeels voorzien
van de oorspronkelijke inrichting. Windmolen ‘De Meeuw’ (Hunzeweg 38) is een
met hout beklede achtkante stellingkoren- en pelmolen met bakstenen onderbouw.
De molen werd in 1851 gebouwd voor W.H. Pathuis en is in 1967 gerestaureerd.
Ten westen van de molen staat de voormalige sarrieshut, waarschijnlijk uit de eerste
helft van de 19de eeuw.
De ijzeren ophaalbrug over het Reitdiep (bij Hunzeweg 36) werd in 1933 gebouwd
ter vervanging van een veer. Bij de brug bevindt zich een coupure in de dijk en een
schotbalkenhuisje uit dezelfde tijd.

Garrelsweer
(gemeente Loppersum)
Dijkdorp, ontstaan aan de Delf, de voorloper van het Damsterdiep. De verlening van
markt-, munt- en tolrecht in 1057 maakte Garrelsweer tot een belangrijke nederzetting,
die pas later in de middeleeuwen door Loppersum werd overvleugeld. In de loop van
de tijd ontwikkelde zich langs beide zijden van het Damsterdiep enige lintbebouwing
(Stadsweg, Rijksweg).
De Geref. kerk (Stadsweg 89) is een kruiskerk met slanke geveltoren, gebouwd
in 1908 naar plannen van Y. van der Veen.
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De Herv. kerk (Stadsweg 31) is een hoge zaalkerk met een geveltoren afgesloten
door een dwars zadeldak, gebouwd in 1912 in een vormgeving met rationalistische
invloeden. In de toren hangt een klok uit 1695, gegoten door

Garrelsweer, Steenfabriek Enzelens

Claudi Fremy. Op het kerkhof liggen enkele 17de- en 18de-eeuwse zerken voor het
geslacht Tammens.
Boerderij ‘Wester Enzelens’ (Wijmersweg 2) is van het Oldambster type en heeft
een fors dwars geplaatst voorhuis in eclectische vormen. De boerderij werd in 1883
gebouwd naar plannen van O. de Leeuw Wieland voor J.H. Kraak.
De voorm. steenfabriek ‘Enzelens’ (Stadsweg 122), werd rond 1868 gesticht door
P.W. Tichelaar en is in 1969 gesloten. In 1874 werd er een steenpers geplaatst. De
oven is in opzet vroeg-20ste-eeuws. De droogloodsen en de blokvormige
directeurswoning (Stadsweg 120), met eclectische elementen, stammen uit 1889; de
arbeiderswoning (Stadsweg 124) uit 1919.
Windmolens. De poldermolen Meervogel (Hoeksmeersterweg 10), gelegen ten
zuidoosten van Garrelsweer in de buurtschap Hoeksmeer, is een met riet gedekte,
achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel. De aan de Oude
Wijmers gesitueerde molen werd in 1801 gebouwd ter bemaling van de
Hoeksmeersterpolder. Hij is in 1967 gerestaureerd. De Kloostermolen (Stadsweg
ong.) is een met riet gedekte, achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien van een
vijzel. Deze aan de Vismaar gelegen poldermolen werd in 1877 gebouwd na het
afbranden van een uit 1816 stammende voorganger, ter bemaling van de
Garrelsweerster-Kloostermolenpolder.
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Garsthuizen, Windmolen De Hoop met boerderij Smydingheheerd

Garsthuizen
(gemeente Loppersum)
Dijkdorp, ontstaan aan het eind van de 12de eeuw, na de aanleg van een van de eerste
Fiveldijken. De bebouwing concentreert zich langs het tracé van de oude dijk. Alleen
de kerk en enkele boerderijen staan op een opgehoogd terrein.
De Herv. kerk (Smydingeweg 6) is een driezijdig gesloten zaalkerk met zadeldak
en een geveltoren zonder spits. De kerk is blijkens een gedenksteen boven de ingang
in 1872 gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse kerk. Het gebouw heeft
rondboogvensters met gietijzeren traceringen en is, met uitzondering van de
noordgevel, geheel gecementeerd. Het interieur bevat een orgel uit 1900, gebouwd
door de gebroeders Van Oeckelen, en enkele 17de-eeuwse grafzerken.
Het woonhuis Smydingeweg 2, een eenvoudig dwars eenlaags pand met afgewolfd
zadeldak, heeft in de zijgevel de jaartalankers ‘1758’. Het pand is later achter
uitgebreid. Links staat een schuur met wolfdak.
De boerderij ‘Groot Karshof’ (Karshofweg 2), gelegen op een omgracht erf,
dateert uit omstreeks 1870. Ze heeft een dwars geplaatst, onderkelderd eenlaags
voorhuis met wolfdak en gepleisterde vensteromlijstingen. In de jaren dertig zijn de
bestaande schuren verbouwd tot een driekapsschuur.
Windmolen ‘De Hoop’ (Smydingeweg 44) is een met hout beklede achtkante
stellingkoren- en pelmolen met bakstenen onderbouw. De molen werd in 1839
gebouwd door het molenmakersbedrijf Wed. H. Hoving en J.H. Hoving en is in
1973-'74 gerestaureerd. De molen vormt een gaaf complex met een ernaast gelegen
schuur en de ‘Smydingheheerd’, een kop-hals-romp-boerderij uit 1742 met een
gevelsteen uit 1835.
Op de begraafplaats (Smydingeweg 39) staat een baarhuisje uit omstreeks 1930
in expressionistische stijl. Het vierkante bakstenen huisje heeft een hoog,
paraboolvormig dak met op de top een dakruiter met spits en is vergelijkbaar met
dat in Oosterwijtwerd.

Glimmen
(gemeente Haren)
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Esdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de Hondsrug aan de weg van
Groningen naar Assen. Het dorp is nooit tot een zelfstandige parochie uitgegroeid
en kreeg pas in het begin van de 19de eeuw vorm. Twee in de 19de eeuw langs de
Rijksstraatweg ontstane agrarische bebouwingskernen groeiden gaandeweg naar
elkaar toe. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Glimmen zich tot een
forenzendorp en werd het gebied tussen Rijksstraatweg en spoorweg volgebouwd.
Het Huis te Glimmen (Meentweg 28) is een tweebeukig landhuis, gelegen op een
omgracht terrein. Delen van het huidige pand zouden uit de 16de eeuw stammen en
op oudere fundamenten zijn gebouwd. In 1824 werd het landgoed bezit van C.H.
Tjaden Jullens en zijn vrouw A.H. ten Berge. Toen kreeg het huis waarschijnlijk zijn
huidige, statige uiterlijk met een schilddak met hoekschoorstenen en een omlijste
ingang aan de voorzijde. Rond die tijd is ook het parkbos aangelegd met boomsingels
en lange oprijlaan annex zichtas. Dit ‘Quintusbos’ is genoemd naar notaris jhr. R.A.
Quintus, aan wie het goed in 1881 werd nagelaten. In 1934 werd naar plannen van
A.R. Wittop Koning een ingrijpende verbouwing uitgevoerd.
Op het voorterrein staan twee voorm. schathuizen (Meentweg 26 en 30) in de vorm
van hallenhuisboerderijen van het Gorechtse type. Ze zijn mogelijk rond 1820
gebouwd. De voorm. boswachterswoning (Rijksstraatweg 19) aan het begin van de
oprijlaan is een kleine boerderij van hetzelfde type en uit dezelfde tijd. Het driezijdig
uitgebouwde voorhuis wijst op het gebruik als herenkamer door de bewoners van
Huis te Glimmen.
Huize Weltevreden (Rijksstraatweg 4) is een statig landhuis voorzien van
schilddak met hoekschoorstenen en omlijste ingang. Het werd in 1806 gebouwd als
herberg en in 1828 gekocht door Geertruida Johanna Elisabeth Jullens en haar man
F.Z. Reneman, waarna het zijn huidige neoclassicistische uiterlijk kreeg. In 1865
werd het pand bestemd tot huis van weldadigheid voor oude mannen en vrouwen.
Dit tehuis kreeg in 1964-'66 een uitbreiding aan de achterzijde naar plannen van P.L.
de Vrieze.
Huize Welgelegen (Rijksstraatweg 81) is een fors wit gepleisterd landhuis met
afgeknot schilddak. Het landgoed werd in 1838 gekocht door de familie Vissering
en in 1853 vestigde er zich de tabakshandelaar J.D. Vissering en zijn vrouw T.M.
ten Cate, waarna het pand waarschijnlijk zijn huidige aanzien heeft gekregen. De
voorgevel wordt geleed door hoeklisenen en het middenrisaliet heeft een balkon met
hek ondersteund door vier dorische zuilen. De beide nissen met beeld op de verdieping
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Glimmen, Villa De Brinkkamp

zijn evenals de ramen ernaast voorzien van een tudorboog. De tuin is aangelegd in
Engelse landschapsstijl.
Woonhuizen. Het eenvoudige, gerestaureerde pand Hoge Hereweg 5-7, met
zadeldak tussen topgevels, is vanouds een sarrieshut en stamt vermoedelijk uit de
18de eeuw. De Kleine Poll (Zuidlaarderweg 26) is een landhuis in de vorm van een
boerderij met omlijste ingang, gebouwd aan het eind van de 18de of in de eerste helft
van de 19de eeuw. Uit 1894 dateert Rijksstraatweg 15, een forse villa in chaletstijl.
W.G. Wiegman liet in 1916 de villa De Brinkkamp (Rijksstraatweg 77) bouwen op
een vlindervormige plattegrond en met een rieten dak en expressionistische details.
De villa Vogelzang (Hoge Hereweg 94) werd in 1940 gebouwd in de vormen van de
Delftse School, naar plannen van E. Reitsma voor mevrouw prof. W.J. Bladergroen.
De voorm. politiepost (Oude Boerenweg 1) is een eenvoudig gepleisterd pand
onder een zadeldak en werd in 1916 gebouwd; het heeft met hout beklede topgevels.
Het is nu als woning in gebruik.
Scholen. De openbare lagere school (Oude Schoolweg 2) is in 1900 gebouwd als
een drieklassige school en in 1933 uitgebreid met een vierde lokaal en een kleine
gymnastiekzaal. De bijbehorende onderwijzerswoning (Rijksstraatweg 124) is in
chaletstijl uitgevoerd. De uit 1932 daterende Chr. Nationale School (Nieuwe
Schoolweg 2) is een langgerekt gebouw met hoogoprijzend schilddak en
sober-expressionistische details.
Boerderijen. De fraai gelegen boerderij Meentweg 11 is van het hallenhuistype
en stamt vermoedelijk uit de 19de eeuw. De keuterij Meentweg 15 is een
hallenhuisboerderij van het Gorechtse type, met dwarsdeel en baander in een versmald
schuurdeel. De in 1867 gebouwde boerderij Weltevreden (Rijksstraatweg 5) is van
het Oldambster type en heeft aan de voorzijde fraai gesneden windveren.
Poldermolen. Ten westen van Glimmen staat ‘De Witte Molen’ (bij het
Noord-Willemskanaal), een met hout beklede en wit geschilderde bovenkruier op
veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd gebouwd in 1892 door
molenmaker P. Medendorp ter bemaling van de polder Glimmen. Hij is in 1971-'72
gerestaureerd.
Het drinkwaterbedrijf ‘De Punt’ (Rijksstraatweg 83), gelegen aan de Drentse A
ten zuidwesten van Glimmen, werd in 1877 op particulier initiatief opgericht op een
deel van het landgoed Welgelegen. In 1918 werd het bedrijf overgenomen door de
gemeente Groningen. Op het terrein staan een ketelhuis (omstreeks 1910),
filtergebouwen (omstreeks 1918 en omstreeks 1936), alsmede een dienstwoning
(omstreeks 1900) en een botenhuis (omstreeks 1910).

Godlinze
(gemeente Delfzijl)
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Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen. Centraal
op de omgrachte wierde staat de kerk. De dubbele ringweg en de radiale
verbindingsstraten zijn nog goed herkenbaar. De bebouwing bestaat uit eenvoudige
eenlaags panden en enkele boerderijen.
De Herv. kerk (Hoofdweg 36), oorspronkelijk gewijd aan St. Pancratius, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen met
zadeldak. De onderste, van spaarvelden voorziene, torengeleding stamt uit de 12de
eeuw. Volgens gevelstenen dateren de drie overige geledingen uit 1554 en zijn er
herstellingen en wijzigingen uitgevoerd in 1703, 1714 en 1885. In de toren hangt
een klok uit 1435. De toren stond aanvankelijk los van de kerk maar is daar later
mee verbonden. Het schip kwam in de eerste

Godlinze, Herv. kerk, interieur (1988)

helft van de 13de eeuw tot stand, en de koorsluiting in de tweede helft van die eeuw.
Bij een kerkrestauratie in 1984-'87 heeft men de in 1865 aangebrachte bepleistering
verwijderd.
Het interieur wordt overdekt door meloenvormige koepelgewelven. Op de gewelven
zitten interessante schilderingen gemaakt in de 13de tot en met de 16de eeuw. Uit
de romano-gotische periode eeuw dateren de fragmenten van baksteenimitaties.
Verder zijn er schilderingen met laat-gotische en renaissancemotieven en figuratieve
afbeeldingen van de heilige Catharina, Maria met het Christuskind en enkele heren
in Spaanse kledij. Uit 1571 dateert een grote geschilderde cartouche, waarin staat
vermeld dat de kerk toen hersteld en beschilderd is. Volgens een gedenksteen heeft
men in 1865 naar plannen van J.C. Bolmeijer wijzigingen in het koor aangebracht,
waarbij tussen koor en schip een scheidingsmuur met rondboogdoorgang is
aangebracht. In het koor bevindt zich een sacramentshuisje uit de eerste helft van de
15de eeuw. Tot de kerkinventaris behoren twee herenbanken; de ene stamt uit de
tweede helft van de 17de eeuw, de andere is een kopie daarvan uit 1921.
Het orgel werd in 1704 door Arp Schnitger gebouwd en in 1783 door A.A. Hinsz
gewijzigd. De orgelkast is vervaardigd naar een ontwerp van Allert Meijer met
snijwerk van Jan de Rijk. De preekstoel werd in 1794 door C. Grashuis en A. Buining
vervaardigd. De kerk bevat veel 17de- en 18de-eeuwse grafzerken, maar ook een
zandstenen zerk van pastoor Werner Alberts (†1541).
De pastorie (Hoofdweg 16) met koetshuis dateert uit 1842. Het is een rechthoekig
gebouw met souterrain, omlijste ingang en een afgeknot schilddak.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

93
Woonhuizen. Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateren Hoofdweg 29, een
onderkelderd dwars pand met afgewolfd zadeldak, en de eenvoudige eenlaags
woningen Peperstraat 3 en 18, die aan de binnenste ringweg liggen. De zijgevel van
de uit 1906 daterende voorm. onderwijzerswoning Hoofdstraat 30 bevat een
gevelsteen afkomstig van de gesloopte school. De woning is met geglazuurde tegeltjes
gedecoreerd.

Grijpskerk
(gemeente Zuidhorn)
Dijkdorp, ontstaan nadat in 1425 de buitendijkse Ruigewaard werd ingepolderd. De
oude zeedijk werd een belangrijke verbindingsweg tussen het noorden van Groningen
en Friesland. Bij de kerk - gebouwd in opdracht van een lid van de familie Grijp van
de Reitsemaheerd - ontstond een nederzetting. De aanleg van de spoorlijn
Groningen-Leeuwarden (1866) en de bouw van een station op enige afstand ten
zuiden van het dorp zijn voor de verdere ontwikkeling van belang geweest. Het dorp
werd de belangrijkste marktplaats van het Westerkwartier. Omdat het dorp in trek
was bij rentenierende boeren verrezen er vanaf 1871 rentenierswoningen langs de
Groningerstraatweg. In de loop van de 20ste eeuw is het dorp naar het zuiden
uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkplein 11) is een gepleisterde eenbeukige kerk met een
achtkante houten dakruiter. Nadat de 15de-eeuwse kerk in 1582 was verwoest, volgde
herbouw in de jaren 1605-'12. In de dakruiter hangt een klok uit 1787, gegoten door
Mammaeus Fremy. De kerk werd in 1856 naar het oosten verlengd en voorzien van
een representatieve oostgevel met tweede ingang.
Tevens werd het gebouw gepleisterd. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse
preekstoel met het wapen van Grijpskerk en een orgel uit 1832, gebouwd door L. en
J. van Dam. Op het kerkhof rond de kerk bevinden zich enkele opvallende
grafmonumenten, waaronder die voor Aaltje Thomas Wiersema, die in 1832 het
orgel schonk.
De pastorie (Kerkplein 2) is een eenlaags pand met schilddak. De ongepleisterde

Grijpskerk, Notarishuis

achter- en zijgevel hebben kloostervensters. Een steen uit 1556 in de gepleisterde
noordgevel herinnert aan de proost van Kusemer, die de pastorie mogelijk heeft laten
bouwen.
De Doopsgez. kerk (bij Herestraat 18) is een achter de bebouwing van de
Herestraat gelegen eenvoudige zaalkerk. De kerk stond oorspronkelijk in Pieterzijl
en werd daar in 1892 afgebroken om in 1896 in het centraler gelegen Grijpskerk te
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worden herbouwd. Tot de inventaris behoren een 19de-eeuwse preekstoel en twee
koperen kronen. Het gebouw is in 1995 gerestaureerd.
De kerk van de Geref. Gemeenten in Nederland (bij N. Grijpstraat 24) is een
grote zaalkerk, gebouwd in 1938 naar ontwerp van H. Rots. De pastorie (N. Grijpstraat
24) dateert uit 1948.
Het voorm. raadhuis (Herestraat 50) is een fors blokvormig gebouw met een
breed natuurstenen balkon boven de ingang en een ronde hoektoren. Het gebouw
verrees in 1913 en vertoont Berlage-invloed en jugendstil-details.
Woonhuizen. Langs de Groningerstraatweg

Grijpskerk, Zuivelfabriek

en de Herestraat staan verschillende rentenierswoningen. Herestraat 56 is een
eclectische villa met een hoger opgetrokken middendeel, gebouwd omstreeks 1875.
Uit 1890 dateert Groningerstraatweg 64, een gepleisterde eenlaags villa met
eclectische topgevel en detaillering. Ernaast staat een koetshuis uit dezelfde tijd. Het
Notarishuis (Groninger Straatweg 31) is een rijk gedecoreerd eenlaags pand met
afgeschuinde hoeken, erkers en een torenvormige uitbouw met ingesnoerde vierzijdige
spits. Het werd in 1911 gebouwd naar ontwerp van P. van der Wint. De gepleisterde
villa Zonnehof (Groninger Straatweg 23) verrees in 1918 naar ontwerp van K.
Siekman. De reeks middenstandswoningen aan de Kastanjelaan is in de jaren twintig
gebouwd en uitgevoerd in de zogenaamde ‘Groningse stijl’, met verschillende
metselverbanden en decoraties in sober expressionistische vormen.
Windmolens. De achtkante stellingkorenmolen De Kievit (Molenstraat 33) heeft
een rietgedekte houten romp en bakstenen voet. De molen werd in 1899 gebouwd
voor R. Kruisinga door molenmaker M. Noordewier. Hij is gerestaureerd in 1974-'75.
De ten zuiden van het dorp gelegen poldermolen Westerhorner (Poelweg 9) is een
riet gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen
werd in 1829 gebouwd ter ontwatering van de Westerhornerpolder.
De voorm. zuivelfabriek (Kievitsweg 26) dateert oorspronkelijk uit 1889, maar
werd in de loop van de tijd flink uitgebreid. Het kantoorgebouw met laag souterrain,
hoge bel-etage en twee dakopbouwen dateert van omstreeks 1915. De
directeurswoning (Kievitsweg
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22) is in 1909 gebouwd naar ontwerp van K. Siekman.
De Alg. begraafplaats (Oude Leij ong.) werd rond 1880 aangelegd en bevat onder
meer gietijzeren grafstenen voor G.J. Poll (†1892) en P.E. Kruisenga (†1886), gegoten
bij de Franse firma Deville, Pailliette et Cie.

Groningen
Hoofdstad van de gelijknamige provincie. De nederzetting is in de vroege
middeleeuwen ontstaan op een noordelijke uitloper van de Hondsrug, nabij de plaats
waar de riviertjes de Drentse A en de Hunze samenkwamen in het Reitdiep. Rond
800 kreeg dit esdorp een eerste, houten kerk. In 1040 schonk de Duitse keizer Hendrik
III de ‘villa Cruoninga’ aan de bisschop van Utrecht. Als teken van zijn macht liet
de bisschop in het

Groningen, Binnenstad

begin van de 12de eeuw de St.-Walburgkerk bouwen, een twintigzijdige centraalbouw.
Deze kerk verrees ten noorden van de inmiddels in steen herbouwde Martinikerk,
ter plaatse van het huidige Martinikerkhof. Als stad wordt Groningen voor het eerst
in de 13de eeuw genoemd. Een stadsrecht ontbreekt; de burgers hebben hun stedelijke
zelfstandigheid afgedwongen ten opzichte van de prefect, de landsheerlijke
vertegenwoordiger van de bisschop.
De middeleeuwse stratenstructuur werd bepaald door het natuurlijk reliëf van de
noord-zuid lopende Hondsrug. Een oude handelsweg vanuit het zuiden is herkenbaar
in het tracé van Herestraat, Guldenstraat en Oude Boteringestraat. Parallel daaraan
ontwikkelde zich de as Oosterstraat-Grote Markt-Oude Ebbingestraat. Een
oost-west-as werd gevormd door de Poelestraat, de Grote Markt, de Vismarkt, de
Brugstraat en het havengebied bij de A. Rondom de Grote Markt, in de aangrenzende
hoofdstraten en bij het havengebied langs de A verrezen vanaf de 13de eeuw al
diverse grote stenen huizen. De kapel bij het havenkwartier werd in 1247 tot tweede
parochiekerk verheven, de Der Aa-kerk. In de 13de eeuw lag ten noordwesten van
de toen nog kleinere Martinikerk een prefectenhof, waarvan alleen de funderingen
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zijn teruggevonden. Aan de westzijde van de Grote Markt bouwden de burgers rond
1300 hun raadhuis. Belangrijk waren verder het Heilige Geest- of Pelstergasthuis,
dat in 1267 voor het eerst wordt genoemd, en de stichting van enkele kloosters.
De nederzetting kreeg vermoedelijk in de 11de eeuw een eerste omwalling, met
als tracé de Vishoek, Muurstraat, Hofstraat, Schoolstraat, Carolieweg en
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Nieuwstad. Of de A aan de westkant in de omwalling was meegenomen of als
natuurlijke barrière diende, is onduidelijk. Na de inname van de stad door de
Ommelanders in 1251 werd de wal geslecht, maar al in 1262 was er sprake van een
stadsmuur, al heeft men deze vermoedelijk pas in het tweede kwart van de 14de eeuw
geheel voltooid. Deze stadsmuur had zes poorten.
Terwijl in de beginperiode veel handelsactiviteiten op de zee waren gericht, nam
de regionale marktfunctie vanaf de 14de eeuw verder in belang toe. Rond 1350 werd
het Schuitendiep gegraven naar de oostelijk langs de stad lopende Hunze. Buiten de
Poelepoort kwam het Schuitenschuiverskwartier tot ontwikkeling als een omgracht
voorstadje. Door de aanleg van het Damsterdiep vanaf 1424 kreeg de stad een
scheepvaartverbinding met de Eems. Aan het eind van de 15de eeuw maakte de stad
aanspraak op het stapelrecht voor alle producten uit de Ommelanden. De groei van
de stedelijke macht in de 15de eeuw uitte zich in bouwactiviteiten, zoals de vergroting
van de Martinikerk en de Der Aa-kerk, de bouw van het Wijnhuis en de stichting
van nieuwe gasthuizen.
Rond 1470 kwam een nieuwe omwalling buiten de stadsmuur tot stand, waarbij
aan de zuid- en de westzijde tevens een wat ruimer gebied werd omwald en van
poorten voorzien. In het westen bracht men de A binnen de omwalling. Aan de
zuidzijde kwam de grens te liggen ter hoogte van de huidige zuidelijke singels. In
de 16de eeuw verbeterde men de vestingwerken opnieuw. Tijdens de Spaanse
bezetting in de Tachtigjarige Oorlog liet Alva aan de zuidkant van de stad een
dwangburcht opwerpen (1570-'77). Het tracé van de noordelijke bastions aan
weerszijden van de Herestraat is nog herkenbaar in het beloop van de Raamen de
Prinsenstraat.
Na de inname van de stad door Staatse troepen in 1594 kwamen Stad en
Ommelanden bij de Republiek; het provinciaal bestuur werd gevestigd in de
voormalige St.-Maartensschool aan het Martinikerkhof. De op aandringen van de
Ommelanden ingevoerde inperking van het stapelrecht leidde tot een geleidelijke
afname van de economische macht van de stad. In de eerste helft van de 17de eeuw
werden

Groningen, Stadsplattegrond circa 1650

de bestaande diepen verbeterd of doorgetrokken. Zo werd het Schuitendiep naar het
zuidoosten verlengd tot het Winschoterdiep; dit was van belang voor de turfvaart
van de in die tijd in exploitatie genomen veenmoerassen ten oosten van de Hondsrug.
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De toetreding tot de Republiek gaf de stad nieuw militair belang. Tussen 1608 en
1624 kwam een nieuw verdedigingsstelsel tot stand, waarbij tevens een forse
stadsuitleg aan de noord- en oostzijde werd verwezenlijkt. De fortificaties werden
ontworpen door Hillebrandt Smidt en verbeterd en aangevuld door de Groninger
bouwmeester Garwer Peters. De nieuwe vesting telde zeventien bastions (dwingers),
zeven poorten en vijf waterpoorten. Aan het in het oosten binnen de wallen getrokken
Schuitenschuiverskwartier, waarvan men het straten- en stegenpatroon handhaafde,
werd alleen de Nieuweweg toegevoegd. Het noordelijke uitleggebied kreeg een
regelmatige stratenstructuur. Enkele naar het noorden gerichte straten uit de oude
binnenstad werden verlengd (Nieuwe Ebbingestraat, Nieuwe Boteringestraat, Nieuwe
Kijk in 't Jatstraat). De in 1523 al verbrede en verdiepte noordelijke stadsgracht werd
de scheiding tussen beide stadsdelen. Buiten de Oude Boteringepoort kwam een
markt voor de veehandel, de Ossenmarkt, tot stand. Een andere belangrijke open
ruimte werd gevormd door het Nieuwe Kerkhof. Na de kerkelijke herindeling van
1559 vormden Stad en Ommelanden een eigen bisdom, maar daaraan kwam met de
Reformatie in 1594 al snel een eind. Diverse oude religieuze gebouwen kregen een
nieuwe bestemming. Enkele conventen werden bestemd tot weeshuizen en gasthuizen.
Het convent van de Broeders des Gemenen Levens aan het Martinikerkhof - dat kort
als bisschoppelijke residentie had gediend - werd de stadhouderlijke residentie (het
Prinsenhof). De in 1614 opgerichte universiteit - de Academie - huisvestte men in
het voormalige Broederklooster en het aangrenzende Vrouw-Menolda- en
Vrouw-Sywenconvent. Belangrijke nieuwe gebouwen in de 17de eeuw waren het
provinciaal Collectehuis (Goudkantoor) uit 1635, de (in 1874 gesloopte) Waag uit
1664 en het arsenaal (op de plaats van de huidige Stadsschouwburg). De
St.-Walburgkerk werd in 1627 gesloopt, evenals grote delen van de oude stadsmuur.
Nieuwe straten in de binnenstad waren de Hoogstraat (1600) en de Zwanestraat
(1610). De voormalige gracht langs de zuidelijke stadsmuur werd tussen 1616 en
1637 veranderd in het Zuiderdiep/Kattendiep.
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De belegering van de stad in 1672 door de Munsterse bisschop ‘Bommen Berend’
werd goed doorstaan, maar de zware schade in het zuidelijke stadsdeel was aanleiding
om de stad beter tegen aanvallen uit het zuiden te beschermen. Rond 1700 kwam de
zogeheten Linie van Helpman tot stand, ontworpen door Menno van Coehoorn.
In de tweede helft van de 18de eeuw profiteerde de stad van de omschakeling van
veeteelt naar akkerbouw in het noorden van de provincie. De in de stad
geconcentreerde graanhandel maakte de oprichting van een korenbeurs noodzakelijk
(1774). De nieuwe welvaart leidde tot de bouw of verbouwing van veel huizen langs
de hoofdstraten. Na jarenlange vertraging kwam in 1810 het nieuwe stadhuis gereed
op de plaats van de al in 1775 gesloopte middeleeuwse voorganger. Ten zuiden van
de stad, tussen de Hereweg en de Oosterweg, werd in 1765 het Sterrebos aangelegd
en er verschenen theekoepels en buitenverblijven. Buiten de wallen kwamen verder
in 1827 en 1828 de Noorder- en de Zuiderbegraafplaats te liggen.
Rond 1850 was Groningen een van de belangrijkste handelssteden van Nederland,
met de graan- en de houthandel als economische pijlers. De dynamiek van de handel
leidde tweemaal tot vernieuwing van de Korenbeurs op het Akerkhof (1825 en 1863).
Er verrezen nieuwe gebouwen, zoals het Academiegebouw aan het Broerplein (1850,
na brand vernieuwd in 1907-'09), de sociëteit ‘De Harmonie’ aan de Oude Kijk in 't
Jatstraat (1856, vergroot 1891) en de Rijks Hogere Burgerschool aan de Pelsterstraat
(1864) en vervolgens de Grote Kruisstraat (1869).
In 1854 kreeg Groningen als tweede stad in Nederland een gasfabriek. Vanaf
omstreeks 1880 kwamen er belangrijke industriële vestigingen, zoals de tabaksfabriek
van Niemeyer, de koffiebranderij Tiktak, de suikerraffinaderij en stroopfabriek van
W.A. Scholten en de rijwielfabriek van Fongers. Belangrijk was ook de oprichting
van de drukkerijen Wolters en Noordhoff. In 1866 kwam een spoorverbinding met
Leeuwarden tot stand, gevolgd door lijnen naar Nieuweschans (1868), Zwolle (1870)
en Delfzijl (1884). Vanwege de ligging buiten de vesting moest men zich eerst
behelpen met een houten station. Het huidige station kwam in 1896 gereed. Vanuit
de stad waren er ook tramlijnen naar Zuidlaren (1891), Eelde-Paterswolde (1896)
en Drachten (1913). De opening van het Eemskanaal in 1876 maakte de stad
bereikbaar voor grotere zeeschepen in de Oosterhaven. Het Reitdiep, de oude
verbinding met de Noordzee, werd in 1877 met schutsluizen bij Zoutkamp afgesloten;
dit leidde in de Stad tot de sloop van de Grote Spilsluizen en de schutsluis bij de
Vissersbrug in de A, die sinds de 17de eeuw de stadshavens tegen de eb- en
vloedbewegingen hadden beschermd. Tot in de 19de eeuw kon de beperkte
bevolkingsgroei binnen de 17de-eeuwse grenzen worden opgevangen. Vanaf het
midden van de 19de eeuw raakte de stad door een versnelde bevolkingsaanwas vrij
snel vol en was er behoefte aan uitbreiding. Ter verbetering van de situatie van de
in achterstraten wonende lagere sociale groepen stichtte men met name in de
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noordelijke stadsuitleg, waar nog open terreinen beschikbaar waren, diverse gasthuizen
(hofjes). Ook buiten de wallen verschenen volkswoningen, bijvoorbeeld in opdracht
van ‘De Bouwvereniging’, opgericht in 1863. Een echte uitbreiding van de stad werd
pas mogelijk door het opheffen van de vestingstatus in 1874, waarna de wallen en
poorten konden worden geslecht. Van een algemeen inrichtingsplan voor de
vrijgekomen grond, van de Haagse architect B. Brouwer, werd alleen het zuidelijke
deel uitgevoerd. Hier kwamen brede singels (Praediniussingel, Ubbo Emmiussingel,
Heresingel, Radesingel) met ronde pleinen tot stand, evenals de Stationsstraat. In het
gebied verrezen grote herenhuizen en vrijstaande villa's en verder de Remonstrantse
kerk (1883), de St.-Josephkerk (1887) en de Zuiderkerk (1901). Tussen de
Westerhaven en de Oosterhaven werd het Verbindingskanaal gegraven. Met de
vrijgekomen grond dempte men rond 1880 het Kattendiep, het Zuiderdiep en het
begin van het Damsterdiep. Enkele andere singels werden ingevuld naar plannen van
stadsbouwmeester J.G. van Beusekom, zoals het Noorderplantsoen - samen met
tuinarchitect H. Copijn - en de villawijk Zuiderpark.
Ten zuiden van de stad bouwde men een strafgevangenis (1883) en een kazerne
(1897). Langs de Verlengde Hereweg lieten welgestelden grote villa's en landhuizen
bouwen in parkachtige tuinen. Aan de oostzijde verrezen het stedelijk gymnasium
(1882) en de stadsschouwburg (1883) binnen de oude wallen. Op de voormalige
singels kwamen rond 1900 diverse laboratoria voor de universiteit en het Algemeen
Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis (1898-1903) tot stand. De gemeente
had aan het einde van de 19de eeuw voornamelijk bemoeienis met de luxueuzere
wijken, de eerste arbeiderswijken direct rond de binnenstad kwamen door particulier
initiatief tot stand. Nieuwe woningbouwverenigingen als Werkmanslust (1880) en
Werkmanssteun (1886) droegen daartoe bij. De Schildersbuurt, ten zuiden van de
Kraneweg, kreeg op basis van gemeentelijke voorschriften toch een gestructureerde
opzet.
Rond 1900 was Groningen de zesde stad van Nederland. Naast de Herestraat en
de Vismarkt kwamen langzamerhand ook
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de Oosterstraat en de Ebbingestraat tot ontwikkeling als winkelstraten, gevolgd door
de Steentilstraat en de Brugstraat. In 1912 werd de St.-Jansstraat verbreed. De aanleg
van de W.A. Scholtenstraat in 1914 vormde een onderdeel van de sanering van het
sloppengebied tussen Schuitendiep en Academisch Ziekenhuis; hier werden nieuwe
woningen gebouwd in de jaren twintig en dertig. Het toenemende scheepvaartverkeer
leidde in 1907-'08 tot het graven van het Eendrachtskanaal (1907-'08), het
Oosterhamrikkanaal en een deel van het Gorechtkanaal (1919-'24) en het Van
Starkenborghkanaal (voltooid in 1938). Aan de andere kant dempte men een aantal
diepen geheel of gedeeltelijk, zoals het Boterdiep (1912), het Binnendamsterdiep
(1953) en de Westerhaven (1962).
Het eerste algemeen uitbreidingsplan van de directeur van gemeentewerken J.A.
Mulock Houwer uit 1906 had vooral aandacht voor de vestiging van handel en
industrie. Het Stadspark, een recreatiepark voor de arbeidende klasse, kwam enkele
jaren later op particulier initiatief tot stand. De noordzijde van de Schildersbuurt
werd vanaf 1910 wel op basis van Mulock Houwer's plan ingevuld. Door de annexatie
van delen van de gemeenten Noorddijk (1910), Hoogkerk (1912) en Haren (1915)
ontstond meer ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. Een in 1921 goedgekeurd
nieuw stedenbouwkundig plan van Mulock Houwer - onder meer met advies van
H.P. Berlage - gaf visies voor de wijk Helpman en het gebied bij het Academisch
Ziekenhuis. Het groeiende ziekenhuiscomplex kreeg met de aanleg van de Petrus
Campersingel (1925) een nieuwe begrenzing.
Vanaf de Eerste Wereldoorlog tot het midden van de jaren twintig nam het aantal
woningbouwverenigingen toe en kwamen meer planmatig opgezette wijken met
sociale woningbouw tot stand, zoals het tuindorp De Hoogte en verder de Indische
Buurt, de Concordiabuurt, de Grunobuurt en de Oranjebuurt. Voornamelijk op
particulier initiatief kwamen de wijken Korreweg en Helpman tot stand. De gemeente
had een grote hand in de opzet en uitwerking van de Bloemenbuurt en de
Oosterparkwijk (Plan Oost).
In 1928 werd een nieuw stedenbouwkundig plan gepresenteerd door de toenmalige
directeur Gemeentewerken H.P.J. Schut, opnieuw met advies van Berlage. Dit plan,
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dat overigens pas in 1940 in aangepaste vorm werd bekrachtigd, heeft in de jaren
dertig en na de oorlog in hoofdlijnen de ontwikkelingen geïnspireerd. In de jaren
dertig werd onder meer nog een begin gemaakt met de Oosterparkwijk en
Kostverloren. Deze wijken werden na de oorlog verder uitgebreid evenals de
Korrewegwijk, de Rivierenbuurt en Laanhuizen. In de jaren vijftig kwamen in het
zuiden de wijken Corpus den Hoorn, De Wijert en Coendersborg
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

(Herv.) Martinikerk (zie p. 99)
(Herv.) Der Aa-kerk (p. 101)
Olde Convent of Geestelijk Maagdenhuis (p. 102)
(Herv.) Noorder- of Nieuwe kerk (p. 103)
Evang. Luth. kerk (p. 103)
Doopsgez. kerk (p. 103)
Remonstrantse kerk (p. 104)
R.K. St.-Josephkerk (p. 104)
Zuiderkerk (p. 104)
klooster De Tuin (p. 104)
Synagoge (p. 104)
Noorderkerk (Geref. Vrijgemaakt) (p. 105)
(Geref.) Oosterkerk (p. 105)
Doofstommeninstituut Guyot (p. 105)
Provinciehuis en Rijksarchief (p. 105)
Ommelanderhuis (p. 106)
Corps de garde (p. 107)
Goudkantoor (p. 107)
Gerechtsgebouw (p. 107)
Stadhuis (p. 108)
Korenbeurs (p. 108)
Gemeentelijk ontvangerskantoor Oude Boteringestraat 19 (p. 109)
Stadsschouwburg (p. 109)
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57
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59
60
61
62
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64
65
66
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68
69
70
71
72

sociëteit De Harmonie (p. 109)
Groningsch Museum van Oudheden (p. 109)
Postkantoor (p. 109)
kantoor Gemeentewerken (p. 109)
Groninger Museum (p. 110)
Academiegebouw (p. 110)
Hygiënisch Pharmacologisch Laboratorium (p. 111)
Pharmaceutisch Laboratorium (p. 111)
Botanisch Laboratorium (p. 111)
Physisch Laboratorium (p. 111)
Mineralogisch-Geologisch Instituut (p. 111)
Poortgebouw Academisch Ziekenhuis (p. 111)
Fysiologisch Laboratorium (p. 111)
Chemisch Laboratorium (p. 111)
(eerste) Rijks Hogere Burgerschool (p. 111)
(tweede) Rijks Hogere Burgerschool (p. 111)
Stedelijk of Praediniusgymnasium (p. 111)
Zuiderbewaarschool (p. 111)
Westelijke Bewaarschool (p. 111)
Openbare lagere school Nieuwe Kijk in't Jatstraat 3 (p. 112)
Openbare lagere school Radesingel 6 (p. 112)
Chr. Willem Lodewijkgymnasium (p. 112)
Ambachtsschool (p. 112)
Industrieschool (p. 112)
Nijverheidschool (p. 112)
Prinsenhof (p. 112)
Heilige Geest- of Pelstergasthuis (p. 113)
Geertruits- of Pepergasthuis (p. 113)
St.-Annen of Mepschegasthuis (p. 114)
St.-Jacob- en St.-Annagasthuis (p. 114)
St.-Anthoniegasthuis (p. 114)
Doopsgez. Gasthuis (p. 114)
Pieternella-gasthuis (p. 115)
Sint-Martinusgasthuis (p. 115)
Middengasthuis (p. 115)
Remonstrantsch Gasthuis (p. 115)
Typografengasthuis (p. 115)
Odd Fellowhuis (p. 126)
Nuts-Hulpbank (p. 127)
agentschap van de Nederlandsche Bank (p. 127)
Groninger Crediet- en Handelsbank (p. 128)
Julius Oppenheimbank (p. 128)
Rotterdamsche Bank (p. 128)
Algemeene Groningsche Scheepshypotheek Bank (p. 128)
Groninger Bank (p. 128)
N.V. Incassobank (p. 128)
Friesch-Groningsche Hypotheekbank (p. 128)
Nieuwsblad van het Noorden (p. 128)
kantoor met hotel-restaurant De Faun (p. 128)
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
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café De Beurs (p. 128)
brouwerij De Sleutel (p. 130)
Regulateurshuis gasfabriek (p. 130)
koffie- en theehandel H. Smith (p. 130)
meubelmagazijn firma J.A. Huizinga (p. 130)
meubelfabriek firma J.B. Wachters (p. 130)
Melkinrichting Stad en Lande (p. 130)
Station (p. 130)
watertoren Noord (p. 131)
Westerhavensluis (p. 131)
havenkantoor Noorderhaven 64a (p. 132)
Poelebrug (p. 132)
Trompbrug (p. 132)
Noorderbad (p. 132)
bioscoop Grand Theatre (p. 132)
Noorderplantsoen (p. 133)
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tot stand, in de jaren zestig in het noordwesten gevolgd door de wijken Selwerd,
Paddepoel - met ten noorden daarvan het nieuwe universiteitscentrum - en Vinkhuizen.
De meest recente wijken liggen verder van de stad, voornamelijk in noordoostelijke
richting (Beijum, Lewenborg, De Hunze).
De gevechtshandelingen tussen Canadese en Duitse troepen bij de bevrijding van
de stad in april 1945 brachten grote schade toe aan de noord- en de oostzijde van de
Grote Markt. De wederopbouw van dit gebied, waarvoor M.J. Granpré Molière
(1947) en later de commissie H. van Tijen, H.W. van Boven en A. van der Steur
(1950) de nodige plannen maakten, kwam maar ten dele tot stand. De oostwand van
de Grote Markt werd tien tot vijftien meter teruggelegd, waardoor vanuit de
Oosterstraat goed zicht op de Martinitoren ontstond. Ten westen van het stadhuis
werden de Waagstraat en de oostwand van de Guldenstraat niet herbouwd. De daar
in 1962 voltooide uitbreiding van het stadhuis naar ontwerp van J.J.M. Vegter is
inmiddels vervangen door een woon- en winkelbouwproject naar ontwerp van A.
Natalini (1996); hierin is ook het 17de-eeuwse Goudkantoor opgenomen. Een recent
bouwproject dat de gemoederen danig bezig heeft gehouden is het opvallende nieuwe
Groninger Museum, dat in het begin van de jaren negentig tot stand kwam op een
eiland in het Verbindingskanaal.
De (Herv.) Martinikerk (Martinikerkhof 1-3) [1] heeft een zeszijdig gesloten
koor met kooromgang, een hallenschip met ingebouwd transept, een noordkapel met
sacristie en een grote westtoren. De Martinikerk wordt voor het eerst genoemd in
1215. Op de plaats van het huidige gebouw werd echter rond 800 al een kleine houten
kerk opgericht, die in de 10de eeuw plaats maakte voor een eenbeukige tufstenen
kerk.
Deze voorgangers waren mogelijk gewijd aan de heilige Otger. Waarschijnlijk
rond 1220 en in ieder geval voor 1245 werd een nieuwe, romano-gotische kerk
voltooid. Van die kerk resteren in het huidige gebouw het muurwerk van het transept,
de meloenvormige koepelgewelven van het transept en de twee oostelijke
gewelfvakken van het middenschip met het aansluitend muurwerk.
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De oostmuur van het zuidelijke transept heeft nog een restant van een dwerggalerij.
Het hoogkoor met kooromgang kwam tussen 1400 en 1425 tot stand, evenals de
aangrenzende, onderkelderde sacristie. Bij de verdere vergroting van de kerk verliet
men de basilicale opbouw. Het hallenschip werd tussen 1430 en omstreeks 1460
opgetrokken, waarbij men gebruik maakte van delen van de romano-gotische kerk.
De verbrede en verhoogde zijbeuken kregen dwarskappen en topgevels in Westfaalse
trant. De oorspronkelijk ook behouden 13de-eeuwse toren stortte in 1468 in, waarna
het schip werd verlengd tot de huidige vier traveeën. Dit werk zal men omstreeks
1470 hebben voltooid. Rond 1500 verrees tegen de noordzijde van het koor de
Noorderkapel, met op de verdieping een librije. De Noorderkapel en de sacristie
werden onder één dak gebracht. De librije is in 1670 in tweeën gedeeld; het ene deel
dient als consistorie en het andere (sinds 1874) als catechisatiekamer.
Aan de kerkrestauratie in de jaren 1962-'75, naar plannen en onder leiding van
Ph.J.W.C. Bolt, P.L. de Vrieze en L.G. Reker, herinnert een tekst boven de zuidelijke
toegang van het koor. Bij die restauratie

Groningen, (Herv.) Martinikerk, plattegrond

Groningen, (Herv.) Martinikerk, interieur koor (1983)
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zijn de in 1688 verwijderde dwarskappen met topgevels van het schip gereconstrueerd.
Verder kregen de zuiden de noordgevel van het transept weer hun romano-gotische
gedaante. Ook het in 1854 afgebroken zuidportaal van het schip, met het aangrenzende
Boter- en Broodhuisje, heeft men herbouwd. Verder zijn de midden-19de-eeuwse
gietijzeren en houten ramen van de kerk weer vervangen door natuurstenen
traceringen. Onder de Noorderkapel is een betonnen kelder aangebracht en de in
1930 verlaagde vloer van het onderkelderde priesterkoor is toen ook weer verhoogd.
Het interieur wordt in het transept en een deel van het middenschip overdekt door
meloenvormige koepelgewelven met ronde ribben. Het gewelf in het noordtransept
heeft in de zwikken een aantal klankpotten. De rest van de kerk is voorzien van
laat-gotische kruisgewelven. De gewelven van het hoogkoor hebben sinds de
restauratie weer hun 16de-eeuwse uiterlijk met gouden sterren op een blauwe
ondergrond. De begin 16de eeuw dichtgemaakte galerij van het hoogkoor toont de
meest complete serie renaissance-wandschilderingen in Nederland. Rond 1545 zijn
in veertien nissen taferelen uit het Nieuwe Testament en vooral uit het leven en lijden
van Jezus geschilderd. Boven de triomfboog bevinden zich resten van een schildering
van het Laatste Oordeel. De gewelven hebben decoratieve schilderingen uit diverse
perioden; de sluitstenen in de kooromgang tonen wapens van belangrijke Groninger
families (circa 1425). De kerk bevat enkele laat-16de-eeuwse cartouches met
bijbelteksten. Behalve het bij de restauratie herplaatste 18de-eeuwse
‘hopliedenvenster’ zijn er nog glazen met familiewapens uit 1924. De scheiding die
na de Reformatie tussen koor en schip (Preekkerk) werd aangebracht is bij de
restauratie gehandhaafd; met materiaal van een wand uit omstreeks 1837 heeft men
een nieuwe scheiding gemaakt met een meer open karakter, voor zicht op het koor.
De toegangen naar de omgang zijn afgesloten met eikenhouten hekken uit omstreeks
1637. Tot de inventaris behoren verder een preekstoel (begin 17de eeuw; 1853
gewijzigd), galerijgestoelten voor de

Groningen, (Herv.) Martinikerk, toren

Raad (17de eeuw) en vertegenwoordigers van de Ommelanden (omstreeks 1664) en
een staande klok uit omstreeks 1600 (wijzerplaat 1635). Het in oorsprong 15de-eeuws
orgel onderging in de 16de en 17de eeuw al wijzigingen voor het in 1729-'30 door
F.C. Schnitger en A.A. Hinsz aanzienlijk werd vergroot. In het koor staat sinds 1939
een rococo-orgeltje uit Heithuizen (Limburg). De koorvloer bevat grafzerken, waarvan
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de oudste uit de 16de eeuw dateren, zoals die voor pastoor Everhardus Jarghes
(†1535), Johan Horinke (†1557) en Anna de Ligne de Barbasso (†circa 1570). Verder
zijn er de met grote met wapens versierde grafsteen voor burgemeester Johan van
Baller en zijn vrouw (1604) en de grafsteen voor legeraanvoerder Johan van den
Kornput (†1611). Aan de westzijde van het schip bevindt zich een gedenksteen uit
1862 voor de beroemde, in Groningen geboren humanist Johannes Wessel Gansfort
(†1490). In de met netgewelven overdekte Noorderkapel staat een kleine 18de-eeuwse
kansel, afkomstig uit Friesland.
De toren van de Martinikerk is het herkenningsteken van de stad. De naar het
voorbeeld van de Domtoren te Utrecht opgetrokken gotische onderbouw bestaat uit
vier geheel met zandsteen beklede geledingen, waarvan de bovenste achtzijdig is.
Het bouwwerk verrees in de jaren 1469-'82 ten westen van de in 1468 ingestorte
oude kerktoren. De oorspronkelijke spits werd rond het midden van de 16de eeuw
voltooid, maar brandde in 1577 af bij een uit de hand gelopen vreugdevuur. De
huidige, achtzijdige bovenbouw van twee geledingen bekroond met een uivormige
spits is in 1627 aangebracht en na een blikseminslag in 1822 hersteld. Het rond 1984
voor het laatst gerestaureerde klokkenspel omvat 28 klokken gegoten door F. Hemony
(1662-'63), drie door P. Hemony (1671) en drie door Andreas van den Gheyn (1788).
Verder zijn er nog drie luidklokken van Henrick van Trier (1577-'78) en één van
Johan Borchardt (1764). De toren is in 1936-1948 gerestaureerd naar plannen van
G.W. van Heukelom en toen voor ondergang behoed door het aanbrengen van
ingrijpende voorzieningen in gewapend beton. Het torenportaal is in 1949 voorzien
van zandstenen beelden van Bernlef, St. Maarten en Agricola, gemaakt door W.
Valk. Tegen de zuidzijde van de toren staat de voorm. kosterij (Martinikerkhof 2),
een uit hergebruikte kloostermoppen opgetrokken pand dat nu een horecafunctie
heeft.
De (Herv.) Der Aa-kerk (Akerkhof 2) [2] is een basilicale kruiskerk met vijfzijdig
gesloten koor en kooromgang en een hoge, tussen de zijbeuken ingebouwde westtoren.
Ter vervanging van een kapel kwam rond 1250 een romano-gotische kerk tot stand,
gewijd aan Maria en St.-Nicolaas. Van deze kruiskerk bleven delen van het muurwerk
van schip en transept bewaard. Het huidige koor met omgang kwam in twee fasen
tot stand in de eerste helft van de 15de eeuw; vrijwel gelijktijdig met - en in vorm
gelijkend op - die van de Martinikerk. De vergroting en verhoging van schip en
transept werd waarschijnlijk rond 1465 voltooid. In tegenstelling tot de Martinikerk
bleef hier wel de basilicale opbouw behouden. De consistorie met verdieping tegen
de zuidzijde van het koor kwam in het eer-
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ste kwart van de 15de eeuw als sacristie tot stand en is later ingrijpend gewijzigd.
Langs de zuidzijde van het koor staat verder een lage aanbouw uit 1653, die blijkens
de jaartallen op de ingang is vergroot en verbouwd in 1678 en 1787. Poortjes bij de
westelijke zijbeuktraveeën dragen het jaartal 1711 van het herstel na het instorten
van de toren. Aan de noordzijde is een poortje gedateerd 1808. De kerk werd in 1795
openbaar verkocht en was een tijd in gebruik als exercitieplaats. Rond 1950 is aan
de noordzijde van het koor een aanbouw geplaatst. De kerk is in twee fasen
gerestaureerd (1976-'83 en 1987-'88) onder leiding van P.L. de Vrieze.
Het interieur van de kerk wordt overdekt door kruisribgewelven. Er zijn gewelfen muurschilderingen uit verschillende perioden; de fraaiste zijn die van de gewelven
in transept en schip met voorstellingen van het lijden en de verrijzenis van Christus
(eind 15de eeuw). De ronde zuilen van het koor zijn versierd met maniëristische
cartouche-schilderingen en boven de zuidingang van het transept bevindt zich een
eveneens 17de-eeuws cartouche met rol- en bladwerkdecoraties rond een bijbeltekst
(Johannes 17:3). Tussen de zuilen van het koor vormen een door Gerrit Gerrits
vervaardigd houten poortje (1673) en een neogotisch, grotendeels opengewerkt
natuurstenen scherm de scheiding met de kooromgang. De omgang wordt aan beide
zijden bij het transept afgesloten door dubbele deuren (1603) met daarboven een
houten schotwerk (1782). In het middenstuk vormt een voor de Raad bestemd
galerijgestoelte (1643) de scheiding tussen transept en koor. Tot de inventaris behoren
verder onder meer een rijk gesneden preekstoel en doophek (1672), beide vervaardigd
door Jacob Thomas, een in twee etages uitgevoerde Gedeputeerdenbank (laatste
kwart 17de eeuw) en een officierenbank in Lodewijk XIV-stijl (1754). Het hoofdorgel
werd in 1699-1702 door Arp Schnitger gebouwd voor de Academiekerk en in 1815
hierheen overgebracht en gewijzigd door J.W. Timpe (1815-'16). Bij de overplaatsing
kreeg de door Allert Meijer ontworpen

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

Groningen, (Herv.) Der Aa-kerk, toren

orgelkast nieuw snijwerk en nieuwe beelden van de hand van M. en A. Walles.
Nieuwe wijzigingen volgden in 1830 en in 1857 (P. van Oeckelen). Verder bevat de
kerk een orgelkast met frontpijpen en klaviatuur van een uit circa 1640 stammend
orgel van A. Verbeeck uit de Broederenkerk te Bolsward; deze is in 1991 in de Der
Aa-kerk geplaatst. De kerkvloer bevat veel 17de- en 18de-eeuwse grafzerken. De
consistoriekamer heeft een schouw uit 1777.
De huidige toren is in feite de derde kerktoren van de Der Aa-kerk. De
oorspronkelijke toren ging na een blikseminslag in 1671 verloren, waarbij ook het
kerkdak en het orgel werden vernield. De kort daarop naar plannen van Abraham de
Cock vernieuwde toren stortte in 1710 spontaan in. Het voor de herbouw door de
Amsterdamse timmermeester Roelof Germeling gemaakte ontwerp werd door
stadsbouwmeester Allert Meijer gewijzigd. Deze classicistische toren werd uiteindelijk
in 1718 voltooid. De onderbouw heeft geblokte hoeklisenen over de volle hoogte.
De hoge bovenbouw met dubbele open lantaarn heeft vloeiende contouren, die worden
bewerkstelligd door uitzwenkende steunberen in combinatie met de bolvormige
bekroning van de onderste geleding en de concave spits. Boven de toreningang zit
een herdenkingstekst voor de herbouw. In de toren hangen drie klokken uit 1714,
gegoten door Jan Crans.
Het voorm. Olde Convent of Geestelijke Maagdenhuis [3], beter bekend als het
‘Rode Weeshuis’ (Rode Weeshuisstraat 11-117) wordt als begijnenconvent voor het
eerst genoemd in 1386; in 1401 werd het een franciscanessenklooster. In een deel
van dit klooster - waarvan in 1621 de laatste nonnen vertrokken - bracht men in 1599
het Rode- of Burgerweeshuis onder; de naam verwijst naar de rode kledij van de
burgerwezen. In 1868-'69 is het weeshuis ingrijpend verbouwd. Van de middeleeuwse
kloosters en conventen in de stad zijn alleen gebouwen bewaard gebleven in dit
complex en in het Prinsenhof. Het complex is in 1991-'93 door woningbouwvereniging
Volkshuisvesting gerestaureerd en aan de achterzijde gewijzigd en uitgebreid tot een
complex van 55 seniorenwoningen.
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De oudste, in de kern 15de-eeuwse, delen van het complex staan aan het binnenhof.
Aan de oostzijde is dat de voormalige refter en aan de zuidzijde een deel van de kapel
(de rest is in 1866 gesloopt) en aansluitend een in de 17de eeuw verhoogde vleugel.
Het restant van de kapel bevat delen van de midden-15de-eeuwse nonnengalerij met
kruisgewelven op pijlers. Aan de straat staan nog een 16de-eeuwse vleugel en een
door de gilden geschonken natuurstenen toegangspoort. Dit uit 1627 stammende,
maniëristische poortje - wellicht ontworpen door Garwer Peters - wordt bekroond
door beelden van een weesjongen en een weesmeisje aan weerszijden van een grote
cartouche met stichtingstekst. Rechts ervan staat een gebouw dat bij de verbouwing
van 1868-'69 tot stand is gekomen.
De (Herv.) Noorder- of Nieuwe kerk (Nieuwe Kerkhof 1) [4] is in 1660-'65
gebouwd op de plaats waar in de 16de eeuw al een kapel en kerkhof bestonden en
waar in 1623 een kerkhof voor pestslachtoffers werd ingericht. Bouwmeester Coenraet
Roelofsz. maakte het ontwerp naar voorbeeld van de Amsterdamse Noorderkerk. De
in classicisistische trant opgetrokken kerk heeft de vorm van een Grieks kruis met
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dienstgebouwen tussen de armen. Drie daarvan waren bestemd voor respectievelijk
de koster, de doodgraver en de politiemeester; zij hebben in de 18de en 19de eeuw
uiterlijke veranderingen ondergaan. De hoofdtoegang aan de zuid- en het
dienstgebouw aan noordzijde hebben classicistische poortjes met boven het fries
teksten betreffende de geschiedenis van de kerk. Op de viering staat een achtkante
opengewerkte houten dakruiter met daarin een klok uit 1674. Een meerzijdig
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traptorentje aan de noordzijde is geheel met leien bekleed en wordt bekroond door
een helmdak. De kerk is diverse keren hersteld; van de laatste, gefaseerde restauratie
in de jaren 1974-'77 getuigen de jaartalstenen onder de vensters.
Het interieur wordt door houten tongewelven overdekt. Boven een van de
toegangen zit een gebeeldhouwde cartouche uit 1665. Tot de inventaris behoren
onder meer een rijk gesneden preekstoel met trap en klankbord (1664) - gemaakt
door Gerrit Gerrits, Goossen Groenewolt en Jan Herties -, een doophek, drie
galerijgestoelten (een uit 1722), een overhuifd raadsgestoelte (18de eeuw) en een
door J.W. Timpe naar ontwerp van P. van Oeckelen gebouwd orgel (1831). Onder
de orgelbalustrade zijn banken aangebracht.
De Evang. Luth. kerk (Haddingestraat 23) [5] is in 1694-'96 gebouwd als
schuilkerk op een binnenterrein. Het uit 1874 daterende voorgebouw, waarvan de
gevel is doorgetrokken naar de pastorie (Haddingestraat 25), is uitgevoerd in
eclectische vormen. In de geveltop van de middentravee zit een gevelsteen met zwaan.
De driebeukige kerkruimte wordt overdekt door een tongewelf op ronde pijlers in
het midden en vlakke plafonds boven de zijbeuken. De kerk heeft galerijen aan drie
zijden en bezit een rijk gesneden preekstoel met achterschot en klankbord uit 1696,
uitgevoerd door Jan de Rijk naar ontwerp van Allert Meijer. Het orgel uit 1895-'96
is gebouwd door de firma P. Van Oeckelen & Zn. De kerk is in 1995-'98
gerestaureerd.
In het pand Haddingestraat 19 huiste het voorm. weeshuis van de Evangelische
Gemeente en in Haddingestraat 21 het voorm. Luthers gasthuis uit 1856. Op de
binnenplaats erachter staan enkele woningen uit 1923 van het Juffer
Margarethagasthuis (Haddingestraat 21a-h). Hier staat ook het in 1925 naar ontwerp
van B. Kazemier & T. Tonkens opgetrokken verenigingslokaal van de Vrijz. Luth.
Vereniging. Het in expressionistische vormen uitgevoerde zaaltje heeft een
paraboolvormige kap met lichtstroken.
De Doopsgez. kerk (Oude Boteringestraat 33) [6] is een neoclassicistisch
zaalgebouw met voorportaal, in 1815 terugliggend van de rooilijn opgetrokken op
een terrein dat sinds 1695 in handen is van de doopsgezinden. De huidige kerk kwam
tot stand na het samengaan van de stromingen van de Vlamingen en de Verenigde
Vlamingen en Waterlanders. De zijbeuken zijn uitgebreid in 1853 en aan de
achterzijde werd in 1932 het zogeheten Mennohuis toegevoegd.
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De kerk is gerestaureerd 1960 en in 1990. Het interieur is ingrijpend veranderd. Aan
de straat staan de diaconie (Oude Boteringestraat 31) en het voorm. weeshuis (Oude
Boteringestraat 35), nu kosterij. Deze panden kregen rond 1900 hun huidige
voorgevels.
De Remonstrantse kerk (Coehoornsingel 14) [7] is een driebeukige zaalkerk,
gebouwd in 1883 in neoclassicistische stijl naar ontwerp van H. Raammaker. De met
zware gepleisterde steunberen verlevendigde voorgevel wordt bekroond door een
geveltoren met spits. De kerk is in 1988 gerestaureerd. De vrijwel geheel vernieuwde
inventaris bevat achter een geluiddoorlatend gordijn nog wel het door Van Oeckelen
gebouwde orgel (1885), waarvan het front is verwijderd.
De R.K. St.-Josephkerk (Radesingel 2) [8], nu kathedraal van het bisdom
Groningen, is een neogotische driebeukige basiliek met vijfzijdig gesloten koor,
zijbeukkapellen (gewijd aan Maria en Jozef) en een slanke, zeskante toren. Tegen
de rechterzijbeuk staat een rechthoekige kapel met daaraan gekoppeld een dwars
geplaatste sacristie. De kerk verrees in 1886-'87 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers;
het werk werd voltooid door zijn zoon, J.Th.J. Cuypers. Het ontwerp is gebaseerd
op de eerder naar plannen van Cuypers gebouwde St.-Vituskerk in Hilversum. De
toren kreeg in Groningen uit stedenbouwkundig oogpunt - hij markeert het kruispunt
van de singel met een belangrijke zuidelijke uitvalsweg - een andere opzet. De
geprefabriceerde constructie van de bijzondere opengewerkte, ijzeren spits werd uit
België geleverd. Het koor is verhoogd in 1953. Een gefaseerd uit te voeren restauratie
is in 1989-'90 begonnen bij de toren.
Het interieur wordt overdekt door kruisribgewelven op schalken en ronde pijlers
met lijstkapitelen. Het oorspronkelijk neogotische meubilair, voornamelijk van de
ateliers Mengelberg en Cuypers-Stoltzenberg, is grotendeels nog aanwezig. Tot de
inventaris behoren onder meer een hoofdaltaar (1885/1896), een Josef-altaar (1888),
een Maria-altaar (1889), enkele communiebanken (1892 en 1896) en biechtstoelen
(1907-'08), een triomfkruis (1897), kruiswegstaties

Groningen, R.K. St.-Josephkerk

(1891) en diverse gepolychromeerde heiligenbeelden. De polychromie van het
interieur is grotendeels uitgevoerd door F.X. Jansen (1887-'97) en deels door J.
Heykamp en H. Visscher (1910). De beglazing werd deels door H. Geuer (1888-'93)
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en deels door atelier H.L.O. Kocken (1917-'22) vervaardigd. M. Maarschalkerweerd
bouwde het orgel (1905-'06). De pastorie (Radesingel 4) dateert uit de bouwtijd van
de kerk en is eveneens door P.J.H. Cuypers ontworpen.
De voorm. Zuiderkerk (Stationsstraat 12) [9] kwam in 1900-'01 tot stand in
opdracht van de Gereformeerde Gemeente naar ontwerp van de Amsterdamse architect
Tj. Kuipers in samenwerking met de Groningse bouwkundige Y. van der Veen. Het
bouwwerk is uitgevoerd in rationalistische vormen in de trant van Berlage en heeft
een karakteristieke toren met tentdak; die oprijst uit de met balustrades
terugspringende voorbouw. Het gebouw is in 1984 verbouwd tot wooneenheden.
Het voorm. klooster De Tuin (Akerkhof 22) [10] van de Zusters van Onze Lieve
Vrouwe van Amersfoort werd in 1908 gebouwd naar een ontwerp met neogotische
elementen van A.Th. van Elmpt. Het interieur is gewijzigd, met uitzondering van de
voorm. kapel op de eerste verdieping in de driezijdig gesloten erker.
De synagoge (Folkingestraat 60) [11] verrees in 1905-'06 ter plaatse van een
18de-eeuwse voorganger. Het kruisvormige, basilicale gebouw werd ontworpen door
Tj. Kuipers en Y. van der Veen in een oriëntaliserende stijl met Berlageinvloeden.
Boven de voorbouw met drie portalen rijzen twee vierkante torens op, voorzien van
een achtkante bovenbouw en een koepel met open lantaarn. Deze koepels en de
hoefijzerbogen van de vensters en de arcadebogen in het interieur tonen
Spaans-Moorse inspiratie. Boven de ingang is de Hebreeuwse tekst van
Deuteronomium 28:6 met het bouwjaar (5)666 (=1906) aangebracht; de tracering
van het grote roosvenster heeft de vorm van een Davidster. In 1942 werd de synagoge
gesloten, maar sinds de restauratie in 1980-'81 is ze weer als zodanig en als
expositieruimte in gebruik. Het interieur heeft houten tongewelven. Aan de zijkanten
zijn gaanderijen met balkons bestemd voor de vrouwen. Uit de bouwtijd dateren nog
de gebrandschilderde glazen.
Het aangrenzende voorm. rabbinaatshuis

Groningen, Synagoge
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(Nieuwstad 28-30) werd gebouwd in 1890 als mikwa (badhuis) met
badmeesterswoning, winkelhuis en vergaderzaal voor de Joodse gemeente. Het naar
ontwerp van N.W. Lit en K. Hoekzema in eclectische vormen gebouwde pand is in
1988 verbouwd tot wooneenheden.
Overige kerken. Uit het begin van de 20ste eeuw dateert de als liftschacht in een
nieuwbouwcomplex bewaard gebleven toren van de voorm. R.K. kerk Heilig Hart
van Jezus (Moesstraat 8), gebouwd in 1912-'13 naar ontwerp van J. Stuyt. De
Noorderkerk (Geref. Vrijgemaakt) (Akkerstraat 28) [12] is een kruiskerk met
dubbeltorenfront, gebouwd rond 1920 naar ontwerp van de Groninger architecten
A.W. Kuiler en L. Drewes. De (Geref.) Oosterkerk (Rosensteinlaan 23) [13] kwam
in 1927-'29 tot stand naar een expressionistisch ontwerp van Kuiler & Drewes. De
markant op een hoek gelegen kerk heeft een waaiervormige plattegrond en een spitse,
torenachtige dakruiter. De gebrandschilderde ramen zijn in 1990 gerestaureerd. De
aangebouwde pastorie en kosterswoning (Rosensteinlaan 22) dateren uit dezelfde
tijd. Naar ontwerp van H.C. van Leur verrees in 1932-'34 de R.K. kerk St.-Franciscus
van Assisië (Zaagmuldersweg 67), een driebeukige zaalkerk met pseudotransept,
voorportaal en een slanke toren met tentdak. Het interieur dateert grotendeels uit de
bouwtijd en bevat drie altaren van atelier Brom en kruiswegstaties van Ch. van Eyck;
de beglazing is van J. Nicolas. Een gang verbindt de kerk met de naar ontwerp van
A.Th. van Elmpt in aangepaste stijl opgetrokken voorm. pastorie (Zaagmuldersweg
65). Van de naoorlogse kerken noemen we nog de R.K. San Salvator kerk (Hora
Siccamasingel 202) uit 1951-'52, opgetrokken in de vorm van een romaanse basilica
zonder toren, naar ontwerp van C. Pouderoyen, en de (Geref.) kerk Magnalia Dei
(Landsteinerlaan 2), in 1959 als katholieke kerk gebouwd naar ontwerp van C.H.
Bekink in de trant van Le Corbusier.
Het voorm. Koninklijk Instituut voor Doofstommen H.D. Guyot (Guyotplein
2-3) [14] is in 1790 gesticht door Henri Daniël

Groningen, Provinciehuis

Guyot en sinds 1808 gevestigd aan het later naar hem genoemde plein. Van het in
de loop der tijd sterk gegroeide complex aan het plein en het achterliggende bouwblok
zijn na de opheffing en de sloop ten behoeve van een nieuw rechtbankgebouw, nog
twee gebouwen over. Guyotplein 2 is een uit 1822 daterend blokvormig drielaags
gebouw in neoclassicistische stijl, dat de jongens huisvestte. Een gevelsteen memoreert
het honderdjarig bestaan van de instelling in 1890. Het achterliggende gebouw voor
de meisjes (1819) is gesloopt. Het uit 1627 daterende, dwarse huis Guyotplein 3 was
in gebruik als directeurswoning. Het pand heeft een reeks kloostervensters (Groninger
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vensters) en een in 1937 herbouwde Vlaamse geveltop. Ook de balustrade aan
weerszijden van de geveltop is herbouwd. Links in de hoek van het plein staat een
dubbel poortje met memorietafel uit 1915, door de leerlingen van het instituut
opgedragen aan de stichter. In het plantsoen voor het gebouw staat een gedenkteken
uit 1829 voor Guyot (†1828), uitgevoerd in empire-vormen door vader C. en zoon
J.F. Sigault.
Het voorm. R.K. ziekenhuis (Verlengde Hereweg 92) is gebouwd in 1923 naar
ontwerp van A.Th. van Elmpt. De met natuursteen omlijste ingang is voorzien van
koperen art deco-lampen. In de topgevel zitten reliëfs, onder andere met een
voorstelling van Jezus en Maria aan een ziekbed, met daarbij de tekst ‘Behoudenis
der Kranken’. Het hoofdgebouw en de jongere achtervleugels zijn nu in gebruik als
wooneenheden.
Verdedigingswerken. Van de stadsmuur zijn zo goed als geen resten in het zicht
behouden gebleven. De huisjes Hardewikerstraat 17-29 staan tegen een restant ervan
en in het pand Hofstraat 36 is een deel van de zogeheten Tibbetoren opgenomen.
Deze toren werd in 1459 gebouwd ter versterking van de 13de-eeuwse ommuring.
De naam is ontleend aan het latere gebruik van de toren als verenigingslokaal voor
doopsgezinden (Tibben). Aan de noordwestzijde van de stad zijn delen van de
17de-eeuwse vestingwerken en vestinggracht opgenomen in het Noorderplantsoen.
Het Provinciehuis (Martinikerkhof 12) [15] is een gebouwencomplex tussen
Martinikerkhof, St.-Jansstraat en Singelstraat. Het oudste deel is een uit omstreeks
1550 daterend, langgerekt gebouw met kloostervensters (Groninger vensters) - op
de verdieping gevat in korfboogvormig gesloten nissen - en een zadeldak tussen
puntgevels. Deze voorm. St.-Maartensschool werd in 1602 door Gedeputeerde Staten
in gebruik genomen en is in 1850 aan zuidzijde verlengd om de Statenzaal
toegankelijk te maken voor publiek. Bij de ‘reconstruerende’ restauratie van dit
oudste deel van het
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Groningen, Gevel woonhuis Kardinaal (nu complex Provinciehuis)

provinciehuis in 1898-1900, naar plannen van J. van Lokhorst, werden onder meer
het plafond van de Statenzaal en de vloer van de Gedeputeerdenzaal geheel vernieuwd,
evenals diverse oude betimmeringen. De in 1602 ingerichte Statenzaal op de begane
grond heeft een schouw met zandstenen pilasters, vervaardigd rond 1686 door
Matthias Kruyff. De rijk gesneden boezem bevat de schildering ‘Religie en Vrijheid’
van H. Collenius (1712). De publieke tribune aan weerszijden van de schouw dateert
in zijn huidige vorm uit 1898-1900. In de zaal hangt een serie portretten van het
geslacht Oranje Nassau, vervaardigd door Johannes Tideman (1671). De ramen
bevatten medaillons met gemeentewapens (omstreeks 1900) en een glas dat de
Rijksuniversiteit in 1909 schonk uit dankbaarheid voor de opvang na de brand in het
Academiegebouw in 1906. Op de verdieping bevindt zich de sinds 1603 als zodanig
in gebruik zijnde, maar in 1699 opnieuw ingerichte Gedeputeerdenzaal. Deze zaal
heeft houten tongewelven, een eiken betimmering en een kastenwand naar ontwerp
van Allert Meijer. De schouw bevat de schildering ‘Gerechtigheid’ van H. Collenius
(1712). In de ramen zijn de wapens van de commissarissen van de koningin
opgenomen vanaf circa 1900 tot heden.
Ter vervanging van een in 1870-'71 aan het Martinikerkhof gebouwde hoofdvleugel
verrees in 1915-'17 de huidige hoofdvleugel in neorenaissance-stijl naar ontwerp
van rijksbouwkundige J.A.W. Vrijman. Het heeft rijk uitgevoerde topgevels in
maniëristische vormen, een halfronde erker boven de ingang en aan de zijde van de
St.-Jansstraat een op consoles uitgebouwde erker en een hoge ronde toren. Deze
toren is voorzien van een ingezwenkte spits met uitvormige bekroning en
opengewerkte lantaarn. De in dezelfde tijd met een ronde traptoren tegen de oudste
vleugel aangebouwde conciërgewoning heeft als front een vroege renaissance-gevel
uit 1559, geheel van natuursteen, met een opeenvolging van zuilenorden bij de
verschillende bouwlagen. Verder bevat het drie medaillons met portretten van
Alexander de Grote, Karel de Grote en koning David. De bij de restauratie in de top
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verhoogde gevel is afkomstig van het in 1893 afgebroken zogeheten Huis Cardinaal
in de Oude Kijk in 't Jatstraat (huidige nr. 38).
Naast het oudste deel van het Provinciehuis aan de Singelstraat staat een vierlaags
archiefgebouw met hoektoren uit 1883. In 1922 kwam het voorm. Rijksarchief
(St.-Jansstraat 2) gereed in neorenaissance-vormen en reeksen kloostervensters. De
begane grond heeft langs de straat een galerij met kruisgewelven. De ingang wordt
geflankeerd door de wapens van provincie en rijk. Aan de achterzijde staat een
traptoren met helmdakbekroning.
Het voorm. Ommelanderhuis (Schoolstraat 13) [16] werd aan het eind van de
16de eeuw gebouwd als refugiehuis van het Johannieter nonnenklooster te
Oosterwierum. Vanaf het midden van de 17de eeuw diende het voor vergaderingen
van de Ommelander Statenleden en als woning voor de Ommelander syndicus. Bij
een ingrijpende verbouwing in 1784 werd onder meer de 16de-eeuwse gevel, met
zijn smalle kloostervensters, beklampt. De driezijdig gesloten traptoren is bij
verbouwingen grotendeels vernieuwd. De omlijste ingang met segmentboogvormig
fronton is vroeg-19de-eeuws. Vanaf die tijd heeft het gebouw verschillende
bestemmingen gehad, waaronder logegebouw van de vrijmetselaars. In de kelder
zijn restanten van de stadsmuur behouden gebleven.
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Groningen, Corps de garde

De voorm. Corps de Garde (Oude Boteringestraat 74) [17] is in 1634 gebouwd
naar ontwerp van stadsbouwmeester Johan Isbrants. Het is een rechthoekig hoekpand
met hoog schilddak, gevels met speklagen en op de begane grond een zandstenen
arcade op toscaanse zuilen met maskersluiting. In de 18de eeuw heeft men de topgevel
aan de Boteringestraat vervangen door een lijstgevel. De reeks kloostervensters
(Groninger vensters) hebben schuiframen gekregen. De arcade is dichtgemaakt bij
een verbouwing in 1836. Vanaf de 19de eeuw is het pand gebruikt door de universiteit
en heeft het verschillende bestemmingen gehad. Sinds 1989 heeft het een
horecafunctie.
Het voorm. Goudkantoor (Waagplein 1) [18] is in 1635 gebouwd als Provinciaal
Belastingkantoor of Collectehuis, wellicht naar ontwerp van Garwer Peters. De
huidige naam is ontleend aan de hier van 1814 tot 1887 gevestigde Waarborg voor
Goud en Zilverwerk. Het blokvormige pand heeft rijk versierde maniëristische gevels
in bak- en natuursteen, met voluuttoppen en met schelpmotieven in de boogtrommels.
Na de overdracht aan de stad in 1811 zijn de provinciale wapens vervangen door die
van de stad. Van de rond 1840 gesloopte loggia tegen de oostgevel is het opzetstuk
verwerkt in het ingangspoortje. Boven de toegang staat ‘Date Caesari quae sunt
Caesaris’ (Geef de keizer wat des keizers is). Bij de restauratie van 1928-'31, onder
leiding van S.J. Bouma, zijn de kruisvensters opnieuw aangebracht. Bij een restauratie

Groningen, Goudkantoor

in 1962-'64 kreeg de - oorspronkelijk ingebouwde - zuidgevel de uit 1617 daterende
topgevel van het in 1945 verwoeste Huis Panser aan de noordzijde van de Markt.
Het grotendeels gemoderniseerde interieur bevat nog enkele gebeeldhouwde
zandstenen consoles.
Het Gerechtsgebouw (Oude Boteringestraat 36-38) [19] kreeg in 1754 die functie
door de vestiging van het Provinciaal Hof van Justitie in enkele oudere huizen. Het
rechter deel aan de straat is in de kern een middeleeuws diep huis. De kelder dateert
mogelijk uit tweede helft van de 14de eeuw, de kap is midden-15de-eeuws. De
voorgevel kwam tot stand bij een verbouwing in 1612 in opdracht van burgemeester
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Abel Coenders van Helpen en zijn vrouw Taetke Entens. Hieraan herinneren een
cartouche met het bouwjaar en gevelstenen met de wapens van Coenders en Entens.
Blijkens een opschrift in de trapgevel en het jaartal in de windvaan is het pand in
1717 verbouwd in opdracht van de familie Rengers. Het diepe linker bouwdeel en
de dwarse poortvleugel zijn in 1626 bij het complex getrokken en vervolgens
verbouwd tot één geheel. Het poortje wordt toegeschreven aan Garwer Peters. De
voorgevel heeft men, vermoedelijk in 1717, in overeenstemming gebracht met rechter
deel. Het middendeel heeft kloostervensters (Groninger vensters) en een maniëristische
zandstenen poort uit 1626.
Bij de ombouw van deze panden in 1754 tot Provinciaal Hof van Justitie voorzag
men de ingang van het rechter bouwdeel van een beeldje van Vrouwe Justitia; de
grote poort kreeg een nieuw opzetstuk. Achter het rechter gedeelte kwamen een
antichambre, een zittingzaal en een bouwdeel met raadkamer en deurwaarderskamer
tot stand. Voor de toegevoegde arrondissementsrechtbank bouwde men in 1839-'40
achter het linker gedeelte een tweede, dwars geplaatste zittingzaal. Na het vertrek
van het Provinciaal Hof naar Leeuwarden in 1876 en het daarvoor in de plaats
gekomen kantongerecht naar het Kattenhage (nr. 1) in 1912 is het complex in 1913-'17
ingrijpend verbouwd voor algeheel gebruik als arrondissementsrechtbank. Naar
plannen van W.C. Metzelaar werd de zittingzaal uit 1840 grotendeels herbouwd tot
dienstvertrekken voor de Griffie en voorzien van een nieuw brandvrij archiefgebouw.
De oudste delen van het complex werden ingrijpend (reconstruerend) gerestaureerd.
Onder leiding van W.H. Kam herkregen de gevels hun 17de-eeuwse vormen.
De in 1990 gerestaureerde zittingzaal uit 1754 bevat een stucplafond en
betimmeringen uit die tijd in Lodewijk XV-vormen

Groningen, Gerechtsgebouw
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en een Justitiabeeld dat J. Cressant oorspronkelijk in 1730 voor het Utrechts stadhuis
maakte. Het werd hier in 1964 geplaatst. In de raadkamer bevindt zich een
18de-eeuwse schouw afkomstig uit een gesloopt pand aan het Kattenhage. Het
complex bevat nog verschillende andere oude interieuronderdelen, zoals de
17de-eeuwse consoles in de hal, enkele deuren met maniëristische omtimmeringen
en nog een 18de-eeuwse zandstenen schouw in een kamer in de poortvleugel.
Het stadhuis (Grote Markt 1) [20] staat op de plaats van het in 1775 afgebroken
middeleeuwse raad- en wijnhuis. Een prijsvraag in 1774 voor het nieuwe stadhuis
werd gewonnen door de Amsterdamse architect Jacob Otten Husly, maar zijn ontwerp
bleef wegens geldgebrek onuitgevoerd. Een door hem omstreeks 1792 versoberd
ontwerp werd uiteindelijk in de jaren 1793-'95 en 1802-'10 uitgevoerd, de tweede
fase onder toezicht van Harmannus Raammaker. De afwerking duurde enige tijd
langer. Het monumentale neoclassicistische gebouw met souterrain, bordes met
dubbele trap en forse peristyle had oorspronkelijk een U-vormige plattegrond. De
open westzijde van de binnenplaats werd in 1872 in aangepaste stijl volgebouwd.
Het gebouw is in 1989-'90 gerestaureerd en heeft in het souterrain een nieuwe
raadzaal, die haar licht ontvangt

Groningen, Stadhuis, plattegrond bel-etage

Groningen, Korenbeurs, interieur (1992)

via de met een lichtkap afgesloten binnenplaats. Tegen de noordgevel staat een
borstbeeld van Carl Rabenhaupt baron Von Sucha, verdediger van Groningen in
1672; het beeld is in 1972 gemaakt door W. Valk. Van diens hand is ook de bronzen
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plaquette aan de oostgevel, die herinnert aan de bevrijding van Groningen door de
Canadezen in 1945.
Het interieur bevat onder meer halbanken uit 1722, gemaakt door Jan de Rijk, en
een rijk gesneden Lodewijk XVI-schoorsteen met draperie-achtige afsluiting,
afkomstig uit een woonhuis. In het stadhuis hangen diverse oude portretten en andere
schilderijen, waarvan we alleen noemen het schilderij uit 1686 van Folkert Bock,
voorstellende het beleg van de stad door Bommen Berend in 1672. De trouwzaal
heeft muurschilderingen van J. Dijkstra uit 1938; ze tonen de stad met haar omgeving
en haar bestaansbronnen (handel, zeevaart, industrie, landbouw en veeteelt).
De voorm. Korenbeurs (Akerkhof 1) [21], gebouwd in 1863-'65 naar ontwerp
van stadsbouwmeester J.G. van Beusekom, is in feite de derde korenbeurs ter plaatse.
De eerste (houten) beurs verrees in 1774, de tweede in 1826. Het voorgebouw, met
zuilenportiek, is uitgevoerd in neoclassicistische stijl. Beelden aan weerszijden van
de ingang en op het fronton symboliseren de pijlers van de Groninger welvaart:
scheepvaart (Neptunus), landbouw (Ceres) en handel (Mercurius). De zinken beelden
zijn vervaardigd door de firma L.J. Enthoven & Co. uit Den Haag. De erachter
gelegen, halfrond gesloten beurshal heeft een driebeukige opzet en een bijzondere
gietijzeren draagconstructie met veel glas, voor de bij het keuren noodzakelijke
lichtinval. Het ijzerwerk werd geleverd door de Groninger IJzer- en Metaalgieterij.
Het in 1990-'91 naar plannen van architectenbureau C. Kalfsbeek gerenoveerde
beursgebouw heeft tegenwoordig voornamelijk een horeca-functie.
De voorm. Strafgevangenis (Hereweg
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Groningen, Strafgevangenis (1978)

128) is een neogotisch gebouwencomplex uit 1882-'83 naar ontwerp van W.C.
Metzelaar. Het complex ziet er uit als een middeleeuws kasteel; het heeft een hoge
muur en een poortgebouw met zware hoektorens en voorzien van kantelen. Boven
de doorgang zit een hardstenen stichtingsplaat met het bouwjaar. Aan het erachter
liggende voorplein staat het entree- en voorgebouw, waarvan het middenrisaliet is
voorzien van een torenachtige opbouw met kantelen. De cellulaire gevangenis erachter
heeft een kruisvormige plattegrond met een centrale, achtzijdige hal en is gebouwd
naar voorbeeld van de uit 1823 daterende gevangenis in Philadelphia (V.S.). In de
jaren zestig van de 20ste eeuw is de oostvleugel gesloopt. Aan de straat staan nog
twee gepleisterde voorm. directeurswoningen (Hereweg 126 en 130) uit omstreeks
1885 in eclectische vormen en een blok van zes voorm. cipierswoningen (Hereweg
132-142) uit 1894. Op het terrein zelf staan nog diverse gebouwen uit latere tijd.
Sinds 1951 is het complex in gebruik als t.b.s.-kliniek van de Dr. S. van
Mesdagkliniek.
Belastinggebouwen. Ten behoeve van de inning van directe belastingen,
invoerrechten en accijnzen werd in 1883 het voorm. gemeentelijk ontvangerskantoor
Reitdiepskade 1 gebouwd naar ontwerp van C.H. Peters. Het neogotische gebouw
kreeg in 1913 een haakse zijvleugel in dezelfde stijl. In de gevel is een gevelsteen
uit de gesloopte Kranepoort verwerkt. Sinds 1982 dient het als woonhuis. Het voorm.
gemeentelijk ontvangerskantoor Oude Boteringestraat 19 [22] is in 1913 naar plannen
van J.A. Mulock Houwer opgetrokken met een grote neogotische gevel, die
geïnspireerd is op de gevel van het in 1775 afgebroken stadswijnhuis. Het gebouw
is nu kerkbureau van de Geref. kerken.
De Stadsschouwburg (Turfsingel 86) [23], een groot vrijstaand, deels driebeukig
bouwwerk, verrees in 1883 naar ontwerp van F.W. van Gendt en H.P. Vogel in een
geprononceerde eclectische stijl. De overdekte, glazen loggia's op de zijbeuken zijn
toegevoegd bij een restauratie in het begin van de jaren tachtig van de 20ste eeuw.
Het toneelhuis aan de achterzijde is toen verhoogd en uitgebreid. Het luxueus
aangekleed interieur heeft in de toneelzaal, met zijn gegolfde balkons, en in de grote
foyer op de eerste verdieping de sfeer van een laat-19de-eeuws theater behouden.
De voorm. sociëteit De Harmonie (Oude Kijk in 't Jatstraat 26) [24], oorspronkelijk
gebouwd in 1856 naar ontwerp van J. Maris, werd in 1891 vernieuwd naar plannen
van Th.G. Schill en D.H. Haverkamp. Toen kwamen een grotere concertzaal en een
L-vormig neoclassicistisch voorgebouw met binnenplaats tot stand. De concertzaal
is in 1973 gesloopt. De restauratie van het voorgebouw naar plannen van J. Kruger

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

Groningen, Stadsschouwburg

is in 1980 voltooid; het gebouw is nu in gebruik bij de universiteit.
Het voorm. Groningsch Museum van Oudheden (Praediniussingel 59) [25]
kwam in drie bouwfasen tot stand naar ontwerp van Rijksbouwmeester C.H. Peters.
Uit 1894 dateert de rijk gedetailleerde neogotische westvleugel. De soberder
uitgevoerde, maar in opzet aangepaste, oostvleugel dateert uit 1902. Met de uit 1907
daterende achtervleugel kreeg het museum een U-vormige plattegrond. De jongste
uitbreiding kwam in 1978 gereed. Tegenwoordig bevat het complex het
Natuurmuseum en het Natuur & Milieucentrum.
Het postkantoor (Munnekeholm 1) [26] uit 1908 is ontworpen door C.H. Peters
in de voor hem kenmerkende, op de neogotiek geënte vormen. Het L-vormige gebouw
heeft op de afgeschuinde straathoek de ingang met erker op uitgemetselde consoles,
waarop het jaar van opening (1909) is aangegeven. Het gebouw is later nog uitgebreid.
Uit de bouwtijd dateren in het interieur het stucplafond in de portiek en het
koofplafond met lichtpanelen in de centrale hal, beide voorzien van symbolische
decoraties.
Het kantoor van Gemeentewerken (Gedempte Zuiderdiep 96-98) [27] is een
L-vormig hoekpand uit 1928, ontworpen door S.J. Bouma in expressionistische stijl.
Aan het Zuiderdiep

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

110

Groningen, Kantoorgebouw Gemeentewerken

heeft het een gebogen dakschild met daaronder een brede horizontale raampartij en
een poortdoorgang. De gevel langs de Ubbo Emmiusstraat is sterk verticaal
geaccentueerd. De hoekpartij met trappenhuis en hal heeft een gebogen
glas-in-loodraam met geometrische en lineaire motieven in felle kleurcontrasten,
beïnvloed door het werk van de Groninger kunstenaarsvereniging ‘De Ploeg’. De
aangebouwde voorm. politiepost aan de Ubbo Emmiusstraat heeft een paraboolvenster
met figuratief beeldhouwwerk van W. Valk. In 1989-'90 is het gebouw uitgebreid
naar plannen van A.J. Karelse en J. van der Meer. Het nieuwe Groninger Museum
(Museumeiland) [28] kwam dankzij een gift van de Gasunie rond 1992 tot stand op
een nieuw aangelegd eiland in de zwaaikom van het Verbindingskanaal. A. en E.
Mendini traden op als hoofdarchitecten en er waren diverse gastarchitecten
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bij het project betrokken, zoals M. de Lucchi, Ph. Starck en C. Himmelblau. De
westvleugel heeft een vierkante basis met ronde bovenbouw; de middenvleugel wordt
geaccentueerd door een hoge rechthoekige toren met pinakelachtige hoekpunten; de
oostvleugel is een amorfe bouwsubstantie, opgebouwd uit vlakdoorbrekende
plaatelementen. Het opvallende uiterlijk wordt nog versterkt door het gebruik van
felle kleuren bij het tegelwerk en de structuurbeton-elementen.
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Rijksuniversiteit Groningen. In 1614 werd in Groningen een universiteit of
Academie gesticht. De gebouwen lagen vanouds in de binnenstad en tot in de 19de
eeuw gebruikte men daartoe reeds bestaande panden. Het navolgend overzicht bevat
speciaal voor de universiteit ontworpen gebouwen.
Na een brand in 1906 verrees in 1907-'09 op de fundamenten van het afgebrande
neoclassicistische academiegebouw (1850) het huidige Academiegebouw (Broerstraat
5) [29] naar ontwerp van de Rijksbouwmeester voor onderwijsgebouwen, J.A.W.
Vrijman. Het monumentale gebouw met souterrain en midden- en zijrisalieten is
uitgevoerd in rijke neorenaissance-stijl. Voor de hoofdvorm, met name de middenpartij
met rondbooggalerij, heeft het stadhuis van Bremen als voorbeeld gediend. Het
beeldhouwwerk, zoals de beelden voorstellende Minerva, Scientia, Historia, Prudentia
en Mathematica, zijn van de hand van P. Ackermans. Aan de westzijde bevindt zich
een ronde traptoren die is voorzien van een achtzijdige bovenbouw met balustrade,
achtkant, uivormige bekroning en opengewerkte lantaarn. Het uurwerk in de toren
is geschonken door de Groninger burgerij. De overwelfde hal met monumentaal
trappenhuis heeft gebrandschilderde ramen van R. en O. Linnemann, voorstellende
de vijf faculteiten en de godin Minerva. Verder is er een raam ter gelegenheid van
het 300-jarig bestaan van de universiteit. De aula heeft een rijk versierd koofgewelf
en aan de kopse
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wand betimmeringen, een eikenhouten spreekgestoelte en muurschilderingen met
als thema de Boom der Kennis. Deze schilderingen uit 1987 door M. Röling en W.
Muller vervangen de oorspronkelijke van de gebroeders Linnemann. De
gebrandschilderde ramen zijn van Joh. Dijkstra (1938-'53). Diverse andere vertrekken
hebben nog hun rijke neorenaissance-aankleding. Aan de wanden van de senaatszaal
hangen reeksen portretten van vroegere hoogleraren. Aan de achterzijde is het gebouw
in de jaren zestig met enkele vleugels uitgebreid.
Andere universiteitsgebouwen. Vanaf midden 19de eeuw volgden diverse nieuwe
gebouwen, die nu vrijwel alle een andere universitaire bestemming hebben. We geven
een selectie van de belangrijkste, vooroorlogse gebouwen, waarbij de nieuwe functies
niet worden vermeld.
In de directe omgeving van het Academiegebouw verrees in 1883 het voorm.
Hygiënisch-Pharmacologisch Laboratorium (Broerstraat 9) [30], naar een ontwerp
in neorenaissance-vormen van Rijksbouwmeester J. van Lokhorst. Boven de ingang
hangt een beeld van E. Bourgonjon, voorstellende Hygieia. In de Hortusbuurt,
genoemd naar de in 1626 aangelegde Hortus Groninganus (in 1966 verplaatst naar
Haren), staan diverse universiteitsgebouwen. Het voorm. Pharmaceutisch
Laboratorium (Grote Rozenstraat 15) [31] uit 1880 is gebouwd met
neorenaissance-elementen. Bij de Hortus kwam in 1899 het voorm. Botanisch
Laboratorium (Grote Rozenstraat 31) [32], nu ‘Bouwman-gebouw’, tot stand naar
ontwerp van J. van Lokhorst. Het is in 1909 aan de linkerzijde in aangepaste stijl
uitgebreid naar plannen van J.A.W. Vrijman. Op het terrein van de geslechte
vestingwerken (de Kranedwinger) ten westen van de binnenstad verrezen twee
belangrijke universiteitsgebouwen, beide naar een neogotisch ontwerp van J. van
Lokhorst. Bij de bouw van het uit 1889-'92 daterende voorm. Physisch Laboratorium
(Westersingel 34) [33] is het gebruik van ijzer en staal vermeden, opdat men
magnetische waarnemingen zo nauwkeurig mogelijk zou kunnen verrichten. Het
beeld van Athena aan de

Groningen, Mineralogisch-Geologisch Instituut

noordgevel van het donjon-achtige bouwdeel is van E. Bourgonjon. Een vleugel aan
de westzijde is afgebroken. Het nabijgelegen voorm. Mineralogisch-Geologisch
Instituut (Melkweg 1) [34] kwam in 1898-1901 tot stand als een drielaags gebouw
op min of meer L-vormige plattegrond met per bouwdeel zeer verschillend uitgewerkte
gevels. Opvallende elementen zijn de grote ronde hoektoren en de hoger opgaande
‘donjon’ met slanke ronde traptoren. Aan weerszijden van de hoofdingang zitten
natuurstenen platen met Latijnse spreuken. Van het nu door studenten bewoonde
pand verkeert het interieur deels nog in oorspronkelijke staat.
Van het oude Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis resteert
na de ingrijpende recente nieuwbouw nog wel het uit 1902 daterende poortgebouw
(Oostersingel) [35] in late neorenaissance-vormen. De inrichting van de bestuurskamer
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uit dit gebouw is in 1995 in zijn geheel overgeplaats naar de bovenste verdieping
van het nieuwe ziekenhuis. Nabij het Academisch Ziekenhuis verrezen diverse
laboratoria naar ontwerp van Rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman, waaronder het
voorm. Fysiologisch Laboratorium (Bloemsingel 1) [36] uit 1911 in
neorenaissance-vormen - de portierswoning Bloemsingel 3 stamt uit dezelfde tijd en het voorm. Chemisch Laboratorium (Bloemsingel 10) [37] uit 1910-'12 in een
heroriëntatie op het 17de-eeuwse classicisme.
Scholen. De stad telt een groot aantal schoolgebouwen in uiteenlopende
bouwstijlen. Door de recente herstructurering van de onderwijsinstellingen hebben
veel scholen hun oorspronkelijke functie verloren of huisvesten ze nu andere vormen
van onderwijs, zoals volwasseneneducatie. Deze nieuwe functies blijven onvermeld.
De voorm. (eerste) Rijks Hogere Burger School (Pelsterstraat 37) [38] dateert uit
1864. Dit langgerekte gebouw met middenrisaliet, opgetrokken in strakke
neoclassicistische stijl, diende later als Rijkskweekschool voor onderwijzers. De
voorm. (tweede) Rijks Hogere Burger School (Grote Kruisstraat 1) [39], ontworpen
door H. Raammaker in eclectische stijl, kwam al in 1868 tot stand wegens
ruimtegebrek bij de eerste school. De twee haaks geplaatste vleugels hebben in de
afgeschuinde hoek een ingangspartij, bekroond door een veelhoekig houten
observatorium. In 1908 is aan de westzijde van het grote speelplein een tweebeukige
vleugel met chaletstijl-elementen toegevoegd. Het stedelijk of Praediniusgymnasium
(Turfsingel 82) [40] kwam in 1880-'82 tot stand naar ontwerp van stadsbouwmeester
J.G. van Beusekom, in neoclassicistische stijl. De tweede verdieping is in 1923
toegevoegd naar ontwerp van directeur gemeentewerken J.A. Mulock Houwer. Met
haar van ionische zuilen voorziene loggia's is ze zorgvuldig aan het bestaande ontwerp
aangepast. Aan de oostzijde staat een grote aanbouw van later datum.
De eenlaags Zuiderbewaarschool (Nieuwstad 12) [41], nu lagere school ‘De
Pinksterbloem’, is in 1848 naar ontwerp van J.F. Scheepers gebouwd met een
neoclassicistische hoofdvorm. Het gevlochten rondboogfries op witte achtergrond
onder de daklijst grijpt terug op de Groninger romano-gotische kerken. Eveneens
gaaf bewaard, maar later is de voorm. Westelijke Bewaarschool (Westerbinnensingel
48) [42], gebouwd in 1892-'93 als L-vormig eenlaags gebouw met zes lokalen. Het
gebouw is uitgevoerd in neorenaissance-vormen en neogotische elementen; er zijn
gekleurde baksteendecoraties in waaier-, cirkel- en ruitvormen toegepast. Bij het
ontwerp heeft stadsbouwmeester A. Schram de Jong zich laten leiden door de ideeën
van de Zwitserse pedagoog Wilhelm Fröbel. Het gebouw is nu in gebruik als kantoor
en depotruimte van de Stichting Monument
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& Materiaal en als gemeentelijke bewaarplaats voor bodemvondsten. Uit het eind
van de 19de eeuw dateren drie interessante - nu voormalige - openbare lagere scholen:
Oosterweg 13, gebouwd in 1881 als zesklassig schoolgebouw met vroege
chaletstijl-elementen en een dubbele ingang voor jongens en meisjes, Nieuwe Kijk
in 't Jatstraat 3 [43] uit 1893 in neorenaissance-stijl en Radesingel 6 [44], nu
conservatorium ‘Het Singelhuis’, uit 1894 in een vrije variant op de neorenaissance.
Naar ontwerp van J.A. Mulock Houwer kwamen in 1914-'15 twee - nu eveneens
voormalige - openbare scholen met zes lokalen en een gymnastieklokaal tot stand:
Witte de Withstraat 18 en Wassenbergstraat 26 (ingrijpend verbouwd). Beide zijn
uitgevoerd in sobere heroriëntatie-stijl. Kenmerkend is de topgevelversiering met
ovaal venster. Deze versiering bevat reliëfvoorstellingen van een schooljongen en
een -meisje. Het voorm. Chr. Willem Lodewijkgymnasium (Oosterstraat 13-15) [45]
is rond 1915 opgetrokken in ‘Um 1800’-vormen.
Van de diverse scholen uit de jaren twintig en dertig noemen we de door S.J.
Bouma ontworpen gemeentelijke openbare lagere scholen die als markante punten
in de uitbreidingswijken werden opgenomen en een opvallende expressionistische
vormgeving kregen. Een goed voorbeeld hiervan is de op de grens van de
Oosterparkwijk gebouwde Simon van Hasseltschool (Heesterpoort 1) uit 1926-'28,
een L-vormige school met gymnastieklokaal en twee overdekte speelplaatsen. Het
gebouw heeft een plastisch uitgewerkte hoekoplossing met schoorsteenpartij. In 1927
kwam de Hendrik Westerschool (Parkweg 128) tot stand; ze heeft een
kubistisch-expressionistische ingangspartij, een uitgebouwde, halfronde
gymnastiekzaal (nu kantine) en langgerekte zijvleugels met reeksen kleine
spitsboogvensters. Van zijn hand zijn verder de in kubistisch-expressionistische stijl
uitgevoerde Rabenhauptschool (Rabenhauptstraat 65) uit 1928-'29 - sinds een
renovatie in 1989-'90 in gebruik als grafisch museum - en de uit 1931-'32 daterende
Van Houtenschool (Oliemuldersweg 47), nu openbare basisschool ‘Oosterpark’. De
laatste is gesitueerd in het Pioenpark in de as van een grote langgerekte vijver. Het
trappenhuis van deze school heeft een groot venster met gebrandschilderd glas
(teruggeplaatst bij een renovatie in 1993-'94). Ook bij de andere genoemde scholen
zijn in de interieurs vaak de trappenhuizen het best in authentieke stijl behouden.
Een Geref. lagere school is de voorm. Groen van Prinsterenschool (Oliemuldersweg
43) uit 1933, naar plannen van architectenbureau Van Wijk en Broos in wat minder
markante kubistisch-expressionistische vormen. Tot slot zijn er de scholen voor
nijverheidsonderwijs. De voorm. ambachtsschool (Boteringesingel 14) [46] is in
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1882 opgetrokken in chaletstijl en met twaalf lokalen. De voorm. industrieschool
(Kruitlaan 7) [47] verrees in 1903 en kreeg in 1908 in aangepaste stijl een uitbreiding.
Het bovenste deel van de voorgevel bevat tegeltableaus met de teksten ‘Rust Roest’
en ‘Vlijt Gedijt’. Voor het technisch onderwijs verrees verder in 1922-'23 de voorm.
nijverheidsschool (Petrus Driessenstraat 3/C.H. Petersstraat 2) [48], een van de
vroegste zuivere voorbeelden van een schoolgebouw in de stijl van het Nieuwe
Bouwen. In opdracht van de gemeente maakten L.C. van der Vlugt en constructeur
J.G. Wiebenga - destijds directeur van de school - het ontwerp met een gewapend
betonskelet en doorlopende reeksen stalen vensters. Het complex bestond uit een
drielaags M.T.S. aan de zijde van de Petrus Driessenstraat en een tweelaags
ambachtsschool aan de Petersstraat. De daartussen gelegen langgerekte strook
werkplaatsen met corridors zijn in de jaren tachtig gesloopt, evenals de
conciërgewoning. Nu wordt het complex gerenoveerd.
Het Prinsenhof (Martinikerkhof 23) [49] is een gebouwencomplex op de plaats
waar in 1439 door Willem Wigboldus een vestiging van de Broeders des Gemenen
Levens werd ingericht. Na in de jaren 1568-'76 als onderkomen voor de eerste
Groningse bisschop te hebben gediend, was het vervolgens tot 1795 in gebruik als
stadhouderlijke residentie - vanaf omstreeks 1650 ‘Prinsenhof’ genoemd. Het hof is
rond 1727 in opdracht van stadhouder Willem IV ingrijpend verbouwd. In de 19de
en 20ste eeuw kreeg het complex diverse bestemmingen, waaronder hospitaal en
kazerne. Na een eerste beperkte restauratie in de jaren 1935-'40 volgde een renovatie
vanaf omstreeks 1965. Het is nu in gebruik bij Radio en TV Noord. Het in de 17de
eeuw aanzienlijk gewijzigde en uitgebreide complex bestaat uit vier vleugels, waarvan
drie rondom een met een muur afgesloten binnenplaats aan het Martinikerkhof. Hier
bevindt zich het oudste deel van het complex, het fraterhuis uit omstreeks 1490, een
hoog

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

113

Groningen, Prinsenhof

opgaand rechthoekig gebouw met meerzijdige traptoren. De later ingrijpend
verbouwde zijvleugels dateren uit de late 16de en de vroege 17de eeuw, maar hebben
voornamelijk een 18de-eeuws uiterlijk. Een maniëristische ingangspoort (circa 1642),
met aan de achterzijde een open portiek op toscaanse zuilen, geeft toegang tot de
binnenplaats. Rechts aansluitend op de hofmuur vormt de Gardepoort, een in 1639
overbouwde doorgang, de verbinding naar de Turfstraat. Daar staat het rond 1626
gebouwde, langgerekte voorm. Turfhuis, nu een reeks eenlaags woningen. Aan de
zijde van de Turfsingel heeft het complex een grote tuin, die vanaf 1626 naar ontwerp
van Garwer Peters ter plaatse van de kort daarvoor geslechte middeleeuwse
vestingwerken werd aangelegd. Deze tuin is in 1939 in hoofdlijnen gereconstrueerd
naar plannen van E.A. Canneman, waarbij eigentijdse details zijn toegevoegd. Het
perk met de initialen W A verwijst naar stadhouder Willem Frederik en diens vrouw
Albertine Agnes. De poort aan de Turfsingel heeft aan de tuinzijde een grote
zonnewijzer in Lodewijk XIV-stijl, gemaakt in 1731 door J. Doornbusch en G.
Cramer. Uit dezelfde tijd dateert de in 1953 herplaatste zonnewijzer.
Gasthuizen. In de binnenstad van Groningen zijn veel zogeheten gasthuizen te
vinden. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de instellingen die werkelijk
als gasthuis voor vreemdelingen en zieken zijn begonnen en de instellingen die
eigenlijk als hofjes of huisvesting voor armen en bejaarden zijn opgezet. De oudste,
oorspronkelijke gasthuizen beschikten vaak ook over een kapel. De complexen zijn
in de loop der tijd geregeld gemoderniseerd en aangepast aan nieuwe gebruiksnormen;
ze ogen dan ook vaak jonger dan ze eigenlijk zijn.
Het Heilige Geest- of Pelstergasthuis (Pelsterstraat 39-43) [50] is een groot complex
met verschillende binnenplaatsen. Het oudste deel is de al in 1267 genoemde kapel,
die diverse keren is verbouwd. De zuidgevel vertoont nog romano-gotische
bouwsporen. De in 1773-'74 enkele meters naar de straat toe verplaatste oostgevel
is in 1855 gewijzigd in neoclassicistische vormen naar plannen van J. Maris. Het in
1859-'60 naar plannen van J.F. Scheepers gewijzigde interieur met stucplafond en
gestucte wanden bevat onder meer een preekstoelkuip - waarschijnlijk tweede kwart
17de eeuw - en een orgel uit 1774, gebouwd door A.A. Hinsz met onderdelen van
een orgel uit 1693 van Arp Schnitger. De kapel is nu in gebruik bij de Waalse kerk
en de Vrijzinnig Herv. kerk. Van de ten noorden van de kapel langs de Pelsterstraat
gelegen 13de-eeuwse gasthuiszaal zijn restanten van de zuidgevel behouden in het
muurwerk van de kapeluitbreiding uit 1774. Het grotendeels onderkelderde,
oorspronkelijk laat-13de-eeuwse bouwblok achter de kerk bevatte de Weegkamer
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en de Voogdenkamer. De laatstgenoemde ruimte heeft een stucplafond en een schouw
in Lodewijk XV-stijl, aangelegd bij een verbouwing uit 1751. Haaks op dit bouwdeel
staan enkele in oorsprong 14de-eeuwse vleugels. Boven de voorm. keuken bevindt
zich een kap uit 1386. De binnenplaats ten zuiden van de kerk is ontstaan door de
bouw van woningen langs de Nieuwstad (15de eeuw) en een poortvleugel aan de
Pelsterstraat (16de eeuw); deze vleugel heeft zijn huidige, neoclassicistische voorgevel
gekregen rond 1860. De westelijke vleugel langs de Nieuwstad kwam tot stand in
de 17de eeuw en is later verbouwd en bepleisterd; het ingangspoortje stamt uit 1636
en is vernieuwd in 1724. Het complex bestaat verder uit enkele vrijwel geheel
vernieuwde vleugels met woningen aan de noord- en de westzijde van het complex.
Oorspronkelijk strekte het gasthuis zich nog verder naar het noorden uit; de huidige
omvang heeft het sinds 1628, toen het tot proveniershuis werd verbouwd. Het gasthuis
is gerestaureerd in de jaren 1972-'78 onder leiding van C.L. Temminck Groll.
Het Geertruits- of Pepergasthuis (Peperstraat 20) [51] werd in 1405 gesticht door
Bernard Solleder en zijn zoon Albert voor de opvang van pelgrims; het kwam in
1594 in protestantse handen en huisvestte een tijd lang geesteszieken (1605-1702).
De eenvoudige kapel met dakruiter is in de kern een 15de-eeuws gebouw dat in 1631
sterk werd vergroot en in 1834 een nieuwe straatgevel met neogotische vensters
kreeg. Het interieur bevat een orgel van P. van Oeckelen uit 1862. Een maniëristisch
poortje uit 1640, met een gebeeldhouwde bekroning in een overgang van Lodewijk
XIV- naar Lodewijk XV-stijl (1743), geeft toegang tot het eerste binnenhof. Hier
staat een pomp uit 1829. Behalve de kapel liggen aan de eerste binnenplaats enkele
woningen, een 15de-eeuwse vleugel met de vroegere eetzaal en de 15de-eeuwse
middenvleugel met de in neorenaissance-stijl ingerichte voogdenkamer. Een poortje
uit 1668 geeft door deze middenvleugel toegang
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tot een tweede binnenhof met 17de-eeuwse, eenlaags woningen. Deze woningen
hebben vrijwel gesloten buitengevels. Een laat-middeleeuws bouwdeel achter de
kapel geeft met een poort - in de sluitsteen op 1653 gedateerd - toegang tot een
achterhof. Hier zijn in 1827 en 1861 nog enkele woningen bijgebouwd. De woningen
van het in 1990-'91 gerestaureerde complex behoren tegenwoordig tot
woningbouwvereniging Volkshuisvesting.
Het St.-Annen of Mepschegasthuis (Oude Kijk in 't Jatstraat 4) [52] werd gesticht
in 1479 door Syerd de Mepsche, weduwe van Otto ter Hansouwe. Zij bewoonde het
ernaast gelegen Hinckaertshuis (Oude Kijk in 't Jatstraat 6), dat lange tijd als
regentenhuis bleef dienen. Het in 1786 herbouwde gasthuis bestaat uit een breed
dwars pand met zadeldak tussen topgevels en vier gasthuiswoningen aan de achterhof.
Boven de omlijste ingang zit een stichtingssteen. Het voorm. St.-Jacob- en
St.-Annagasthuis (Gasthuisstraat 2) [53] - rond 1490 gesticht door Jacob Grovens
en Eteke Sluchtinge - bestaat uit vier eenlaags vleugels om een binnenhof. In een
van de binnenhoeken staat een onderkelderde, gepleisterde regentenkamer met een
klokgevel uit 1681. Het exterieur van het gasthuis is in 1879 in neoclassicistische
vormen verbouwd. Boven de ingang prijken de naam van het gasthuis, enkele
stichtingsstenen en een opengewerkte houten dakruiter. Het complex is in 1982
verbouwd tot woningwetwoningen.

Groningen, St.-Anthoniegasthuis

Het meest markante voorbeeld van de grote, oudere gasthuizen zonder kapel is
het in 1517 gestichte St.-Anthoniegasthuis (Rademarkt 29) [54]. Het was bestemd
voor ouderen en later ook voor pestlijders (1608-'44) en geesteszieken (1702-1844).
Het complex is ingrijpend verbouwd in 1695-'96, in de loop van de tijden enkele
keren gerenoveerd en ten slotte gerestaureerd in 1982-'84. De naar voren uitgebouwde
toegangspoort in classicistische vormen heeft beeldhouwwerk en opschriften uit
1664 en 1721 (renovatie poort). Het eerste, zich naar achteren verbredende binnenhof
met twee houten pompen heeft aan de noordzijde deels tweelaags huisjes en verder
langs alle zijden eenlaags woningen. Het middelste pand aan de westzijde is voorzien
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van een klokgevel met gevelsteen uit 1725 en een wijzerplaat met klokje uit 1806.
Het complex omvat verder een klein achterhofje en een uitbreiding uit 1928-'31.
Het zogeheten Armhuiszittend Convent (Huis) of Lamme Huiningegasthuis
(Akerkstraat 22) dateert van oorsprong uit 1621, maar is verbeterd en vergroot in
1634, 1655, 1684 en 1716. Hieraan herinneren oude gevelstenen in de voorgevel van
de in 1884 in neorenaissance-stijl opgetrokken nieuwe eenlaags ingangsvleugel.
Daarachter omvat het complex een kleine binnenplaats - met pompvoet uit 1763 en een tuin. Van het blijkens de stichtingssteen uit 1632 daterende Anna
Varwergasthuis (Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 12-16) heeft nummer 12 een verdieping,
de overige huisjes zijn eenlaags. Vergelijkbaar is het rijtje eenlaags huisjes van het
Aafyn Wilsoorhofje (Kattenhage 4-12). Deze vroeg-17de-eeuwse woningen zijn
testamentair geschonken door Aafyn Wilsoor in 1740. Het Tette Alberdagasthuis
(Nieuwe Kerkhof 22a-d), een reeks gepleisterde eenlaags woningen met verhoogde
middenpartij bekroond door een timpaan, is blijkens de (19de-eeuwse) gevelsteen
gesticht in 1658. In de 18de eeuw zijn de huisjes van de Nieuwe Boteringestraat naar
de huidige plek verplaatst. Sinds de restauratie in 1987 is het verdeeld in vijf in plaats
van de oorspronkelijke zes woningen.
Het Zeylsgasthuis (Visserstraat 50), in 1646 gesticht door Berend Janssen Seilmaker
en de vrouw van zijn broer, heeft bij een verbouwing in 1751 naar plannen van Jan
Dieters Brugma een pronkgevel gekregen in de vorm van een halsgevel in Lodewijk
XV-stijl voorzien van gebeeldhouwde cartouches met opschriften betreffende de
stichting en de renovatie. Ook het Nieuw Aduardergasthuis (Munnekeholm 3),
oorspronkelijk in 1604 gesticht door Wilhelmus van Emmen, kreeg bij een totale
vernieuwing in 1775 naar ontwerp van G. Bonsema een pronkgevel. Deze gevel in
Lodewijk XV-vormen heeft een cartouche met het bouwjaar en een gevelsteen met
stichtingstekst.
In de tweede helft van de 19de eeuw kwamen veel nieuwe gasthuizen tot stand.
Het Doopsgez. Gasthuis (Nieuwe Boteringestraat 47 1-26) [55] kwam voort uit een
schenking van broeder Jacob Dijk in 1872. Achter het in 1878 in neoclassicistische
stijl opgetrok-
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ken poortgebouw ligt een binnenhof met woningen uit 1883 en 1897, maar ook uit
1924, 1957 en 1988-'89, toen het complex is gerenoveerd. In de Hortusbuurt, waar
nog grote terreinen voorhanden waren, werden diverse nieuwe gasthuizen gesticht.
Het Gerarda Gockingagasthuis (Grote Rozenstraat 76-78), gebouwd in 1870 en
uitgebreid in 1882 en 1891, bestaat uit een reeks eenlaags woningen in traditionele
vormen. Vergelijkbaar in opzet, maar voorzien van iets meer decoratieve elementen,
is het Kleine Middengasthuis (Kleine Rozenstraat 8-44), gebouwd in 1873 in opdracht
van de Nederduitsch Herv. kerk. Het complex bestaat uit een straatvleugel met poort
en woningen aan een rechthoekig binnenhof en is in 1980-'81 gerenoveerd door
woningbouwvereniging Gruno. Het Pieternellagasthuis (Grote Leliestraat 34 1-55)
[56] is in 1872 gesticht door de weduwe A. Janson ter nagedachtenis van de kinderen
Pieternella en Pieter Knijpenga. De oudste huisjes staan aan weerszijden van de
neoclassicistische ingangspoort met stichtingstekst in het timpaan. Het gasthuis is
uitgebreid in 1878, 1895 (linker achterhof) en 1935 (rechter achterhof). Noorderhaven
23 is sinds 1885 in gebruik als voogdenkamer. Het in 1864 opgerichte en in 1880
geopende Sint-Martinusgasthuis (Grote Leliestraat 23 1-18) [57] bestaat uit een
poortvleugel uit 1892 en twee haakse vleugels aan een achterhof. Het in 1895 door
de Nederduitsch Herv. kerk voor handwerkslieden en dienstboden opgerichte
Middengasthuis (Grote Leliestraat 51-113) [58] heeft een door een eenvoudig poortje
toegankelijk rechthoekig binnenhof met rondom eenlaags woningen. De noordvleugel
is deels tweelaags en draagt een gedenksteen met stichtingsdatum en een steen die
de renovatie van 1986 door woningbouwvereniging Concordia memoreert. De
nummers 55-57 dateren uit 1888.
In het noordelijke deel van de binnenstad verrees verder in 1890-'92 het
Remonstrantsch Gasthuis (Noorderbinnensingel 23-49) [59] naar ontwerp van J.P.
Hazeu, in eenvoudige bouwtrant met neorenaissance-elementen. Tussen enkele
tweelaagspanden aan de singel staat een poort uit 1899, geschonken

Groningen, Zeylsgasthuis

door Jan van Eck en Elizabeth Kleve en voorzien van beelden die Rust en Vrede
symboliseren. Aan een groot binnenhof staan eenlaagspanden. Dit in 1905-'06 nog
vergrote complex is aan het eind van de jaren zeventig gerenoveerd. Aan de oostzijde
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van de stad kwam in 1903 in opdracht van het pensioenfonds van het ‘College van
Boekverkopers’ het Typografengasthuis (Petrus Campersingel 37-117) [60] tot stand,
naar ontwerp van K.H. Holthuis in eenvoudige bouwtrant met
neorenaissance-elementen. Ook hier staan tweelaags woningen aan weerszijden van
een poort, die toegang geeft tot een binnenhof met eenlaags woningen. De poort
draagt de naam van het gasthuis en het bouwjaar. Naar de boekdrukkunst verwijzen
een wapenschild met drukkersgereedschappen en het opschrift: ‘Uit Haarlem's
bloemhof ging het licht over de aarde’. Deze huisjes voor typografengezellen zijn
tegenwoordig particulier bewoond. Naar voorbeeld van de binnenstadshofjes liet de
gemeente in 1933 naar ontwerp van S.J. Bouma twee hofjes voor ouden van dagen
bouwen, Tellegenstraat 7-59 en Ceramstraat 17-55; beide liggen op binnenterreinen
die via een smalle gang toegankelijk zijn.
Woonhuizen. In de binnenstad zijn de bouwblokken over het algemeen vanaf de
hoofdstraten verdeeld in langgerekte percelen. De oudste stenen hoofdhuizen staan
meestal op bredere percelen (6-9 meter), de latere huizen op smallere, ondiepe
percelen. Het noordwesten van de oude binnenstad en de omgeving van het
Martinikerkhof kennen een grilliger percelering en straatverloop. De achtererven
met de achterhuizen zijn ontsloten met stegen. Opvallend in Groningen is het
veelvuldig voorkomen van smalle druipstroken (osendrop) tussen de met zelfstandige
bouwmuren opgetrokken huizen. Deze stroken zijn aan de straatzijde later vaak met
baksteen dichtge-
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maakt. Gemeenschappelijke bouwmuren werden in het middeleeuwse Groningen
overigens ook toegepast; het gebruik ervan werd vanaf het begin van de 15de eeuw
ook aangemoedigd en in keuren geregeld door de stedelijke overheid.
Middeleeuwse huizen De oudste stenen huizen van Groningen werden aan het
eind van de 13de en het begin van de 14de eeuw gebouwd langs de markten en de
daarop aansluitende oude noord-zuid-verbindingen, zoals de Oude Boteringestraat,
de Oude Ebbingestraat en de Oosterstraat. Ook bij de haven aan de Hoge der A en
de Brugstraat werden al vroeg stenen huizen gebouwd. Bij veel huizen in de
binnenstad gaat achter de meestal 18de- of 19de-eeuwse gevel of de bepleistering
nog een middeleeuwse kern schuil, meestal bestaand uit muurwerk, en soms ook uit
balklagen, kapconstructies of kelders. De grote middeleeuwse huizen uit de 13de en
vroege 14de eeuw hadden voornamelijk een handels- en opslagfunctie. Gewoond
werd meestal in zij- of achterhuizen bij het hoofdhuis. De kelders waren meestal
vanaf de straat toegankelijk en konden apart worden verhuurd.
Aan de zuidzijde van de Grote Markt staan enkele huizen die in hun kern tot de
vroegste stenen bouwwerken van de stad behoren. Een van de oudste kelderresten
in de stad heeft Grote Markt 40; het betreft mogelijk laat-12de-eeuws kistwerk van
een relatief klein formaat kloostermoppen met daartussen een vulling van veldkeien.
Het pand erboven is gezien een gevelsteen in de oostmuur onder meer in 1565
vernieuwd en heeft een 19de-eeuwse blokbepleistering en lijstgevel met
laat-19de-eeuwse winkelpui. Het pand Grote Markt 36, waarin sinds het eind van
de 18de eeuw het hotel ‘De Doelen’ is gevestigd, heeft een 13de-eeuwse kelder met
hangkoepelgewelven en gordelbogen. Het uiterlijk wordt nu bepaald door de
laat-18de-eeuwse lijstgevel en het schilddak met topschoorsteen. Het ernaast gelegen
onderkelderde pand met klokgevel uit 1730 is mogelijk oorspronkelijk als zijhuis
van nummer 36 gebouwd. Ook het diepe pand Grote Markt 39, nu het bekende
studentencafé ‘De Drie Gezusters’, heeft in de zijmuren en de achtergevel
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restanten van 13de-eeuws muurwerk. De inmiddels ingebouwde oorspronkelijke
achtergevel heeft in de top nog resten van twee rijen rondboognissen. De verhoging
van het voorhuis en de voorgevel met omlopende kroonlijst zijn laat-18de-eeuws.
Het pand Grote Markt 38, met een halsgevel die voorzien is van gebeeldhouwde
klauwstukken, is wellicht ontstaan als zijhuis van nummer 39.
Het vroeg-13de-eeuwse Calmershuis (Oude Boteringestraat 24) is waarschijnlijk
gebouwd in opdracht van de familie Calmers, die het in ieder geval in 1338 al
bewoonde. Het zware muurwerk van de zijmuren en de oorspronkelijke achtergevel
van dit diepe huis hebben nog enkele kleine - momenteel van buiten niet zichtbare
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- romaanse getoogde vensters en spleetvensters. Het muurwerk met grote
kloostermoppen van de oude linker zijgevel is te zien in een smalle steeg, de overige
gevels zijn later geheel gepleisterd. De kelder wordt overdekt door
hangkoepelgewelven op gordelbogen. Daarboven bevinden zich een hoge beletage
(zaal) en twee lagere verdiepingen. Het achterhuis bevat een kelder overdekt door
een samengestelde balklaag met daarop kloostermoppen. De balklagen en de
kapconstructie van het voorhuis dateren van een verbouwing uit omstreeks 1543. De
voorgevel is in de 18de eeuw vernieuwd en voorzien van een klokgevel. Van 1910
tot 1982 was het huis in gebruik bij firma J.B. Wolters, later Wolters-Noordhoff. In
1913 werd het achterhuis grotendeels gesloopt en herbouwd met dezelfde hoogte als
het voorhuis. Bij de voorgevel verving men een 18de-eeuwse erker door twee grote
nieuwe vensters, voorzien van neorenaissance-schelpboogvullingen. Sinds de
restauratie in het begin van de jaren negentig is het pand in gebruik bij de Open
Universiteit.
In de Oude Boteringestraat hebben nog meer panden achter de jongere gevel een
middeleeuwse kern. Het dwarse pand Oude Boteringestraat 52 heeft in de toppen
van beide kopse gevels een 13de-eeuwse nissengeleding. Verder bevat het huis resten
van een houten kelderzoldering ondersteund door een onderslagbalk met standvinken;
de kapconstructie is 15de-eeuws met hergebruikte onderdelen. Van het diepe huis
Oude Boteringestraat 12 gaan delen van het muurwerk terug tot de 13de of het begin
van de 14de eeuw. Aan de achterzijde bevinden zich resten van een houten
kelderzoldering uit circa 1400. Bij een ingrijpende verbouwing in 1517 kreeg het
huis onder meer een nieuwe achtergevel en in 1764 een nieuwe voorgevel met
rococo-consoles en een cartouche met het bouwjaar. Ook Oude Boteringestraat 71
bezit een houten kelderzoldering. De diepe huizen Oude Boteringestraat 10 en 14
hebben een 15de-eeuwse kern. Dat is eveneens het geval bij het in opzet tweebeukige
hoekhuis Oude Boteringestraat 72, waarvan de linker zijgevel is voorzien van
korfboognissen. De kapconstructie heeft een vlieringvloer met bakstenen op kleine
balken tussen de jukken. De voorgevel dateert van een verbouwing rond 1800.
Het Hinckaertshuis (Oude Kijk in 't Jatstraat 6) is een diep onderkelderd pand uit
de late 13de eeuw. De kelder heeft hangkoepelgewelven op gordelbogen. Ook de
sporenkap stamt uit de bouwtijd; aan het eind van de middeleeuwen zijn jukken
toegevoegd. Het linker bouwdeel is waarschijnlijk rond 1450 gebouwd als zijhuis
en kreeg omstreeks 1600 een achterhuis. De voorgevels zijn later gepleisterd en het
rechter deel heeft een omlijste ingang met stoep. De panden zijn in 1985-'86
gerestaureerd en in 19de-eeuwse stijl ingericht, maar het
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Groningen, Hinckaertshuis met St.-Annenof Mepschegasthuis

interieur bevat ook oudere onderdelen, zoals een schouw in Lodewijk XVI-stijl en
een geschilderd behangsel (omstreeks 1800) in de tuinkamer.
Diverse vroege stenen huizen verrezen ook aan de handelskade langs de A. Van
het diepe huis Hoge der A 18 stammen de zijmuren en de kelder uit de late 13de of
de vroege 14de eeuw. De balklagen en de kap met jukken dateren van een verbouwing
rond 1500. Het deels onderkelderde achterhuis is waarschijnlijk rond 1400 gebouwd
en kreeg in het begin van de 17de eeuw een verdieping. Rond 1800 werd de oude
voorgevel gesloopt en vervangen door een lijstgevel. De achtergevel is in 1859
vernieuwd. Het interieur bevat diverse 19de-eeuwse onderdelen. De oorsprong van
het in 1974 gerestaureerde diepe woon- en pakhuis Eem (Hoge der A 6) ligt rond
1330. In de 17de eeuw kreeg de zaal een tussenverdieping. Van een verbouwing in
1730 dateert het onderste deel van de voorgevel, met schuifvensters en een omlijste
ingang met stoep; het bovenste deel, met hijsluiken, kroonlijst en trijshuisje, dateert
van een verbouwing in 1839. Het interieur bevat enkele oude schouwen en een pomp.
Beide laatstgenoemde huizen hebben in de kelder resten van een houten
kelderzoldering ondersteund door een onderslagbalk op standvinken. Restanten van
deze oude bouwwijze zijn ook te vinden bij Hoge der A 14, terwijl het 13de-eeuwse
pand Hoge der A 17 een kelder met hangkoepelgewelven op gordelbogen bezit.
Langs de op de haven uitkomende Brugstraat staan ook verschillende oude panden.
Het Cantershuis (Brugstraat 26) heeft achter de rijk uitgevoerde eclectische voorgevel
van omstreeks 1870 een interessante middeleeuwse kern. De houten kelderzoldering
met onderslagbalk op standvinken is dendrochronologisch gedateerd op 1320. Het
diepe huis
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bevat verder muurwerk en eiken balklagen uit de bouwtijd. Het achterhuis is van
recenter datum. Het aan de andere zijde van de overbouwde steeg gelegen diepe pand
Brugstraat 24 heeft de laat-15de-eeuwse gotische gevel behouden en heet daarom
het ‘Gotische Huis’. Deze gevel is voorzien van geprofileerde, halfrond gesloten
nissen - sommige nog met een driepastracering - tussen geprofileerde muurdammen.
Een waterlijst markeert de overgang van de vroegere begane grond naar de verdieping.
De houten vensters tonen de later ontstane vloerindeling. Van de oorspronkelijke
stenen kruisvensters zijn alleen nog restanten over. De oorspronkelijke geveltop is
in het begin van de 19de eeuw vervangen door een puntgevel. Het muurwerk van
het achter de gevel liggende pand gaat terug tot de 14de eeuw. De kelder heeft
onderslagconstructies uit de bouwtijd. De kapconstructie is waarschijnlijk 15de-eeuws.
Het smallere en lagere achterhuis met stenen kruiskozijnen is waarschijnlijk rond
1500 opgetrokken. Het interieur bevat onder meer een vroegrenaissancistische schouw
uit 1564. Vanaf omstreeks 1650 tot 1800 was in het pand een brouwerij en daarna
een pakhuis (‘New York’) gevestigd; ten behoeve daarvan heeft men de vloerniveaus
veranderd en de achterzijde van het voorhuis verhoogd. Sinds de in 1975 voltooide
restauratie is het pand in gebruik als Noordelijk Scheepvaartmuseum en Niemeyer
Tabaksmuseum (samen met nummer 26). In dezelfde straat staan nog verschillende
panden met een middeleeuwse kern achter jongere gevels, te weten Brugstraat 13,
16, 17, 18 en 20.
In het zuidelijke stadsdeel staat ook een aantal huizen waarvan de bouwgeschiedenis
ver terug gaat, met name aan de Oosterstraat. Het diepe huis Oosterstraat 44 heeft
14de-eeuws muurwerk en een kelder met hangkoepelgewelven; de balklagen en een
deel van de kap dateren wellicht ook nog uit die tijd. In de eerste helft van de 18de
eeuw is de zoldervloer hoger gelegd. De toen reeds afgetopte middeleeuwse gevel
werd later in de 18de eeuw met een beklamping verbouwd tot de huidige lijstgevel.
De rechts naast het huis gelegen steeg werd bebouwd en bij het huis getrokken als

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

118
ingangstravee. In 1868 liet A. Haakma Janssonius de ingangstravee verhogen en van
een nieuwe topgevel en een neorococo-bordes voorzien; de kroonlijst van het huis
kreeg neorococo-consoles. In 1955 kwam het in handen van de Stichting
Sociëteitsfonds Veri Et Recti Amici. Het diepe pand Oosterstraat 65 bevat resten
van een houten kelderzoldering van omstreeks 1300 en ook de huizen Oosterstraat
33 en Oosterstraat 69 hebben achter hun midden-18de-eeuwse lijstgevels een
middeleeuwse kern. Hetzelfde geldt voor het hoekhuis Herestraat 40, waar achter
de 19de-eeuwse lijstgevel restanten van een 13de-eeuws diep huis en een dwars
zijhuis uit de tweede helft van de 15de eeuw schuil gaan. Aan het Hoogstraatje staan
enkele deels 16de- en 17de-eeuwse achterhuizen.
Achter in de Munstersegang, een zijsteeg van de Gelkingestraat, staat een pand
met een waarschijnlijk 16de-eeuwse kern. De ingrijpend verbouwde en gerestaureerde
gevel heeft een gevelsteen uit 1557 en enkele natuurstenen dorpels. De geveltop is
vernieuwd bij een recente verbouwing tot wooneenheden. Het pand Visserstraat
55-57 stamt waarschijnlijk ook uit de 16e eeuw. De voorgevel toont ontlastingsbogen
en natuurstenen lateien van verdwenen vensters en is ten dele gecementeerd.
17de-eeuwse huizen
Vanaf het begin van de 17de eeuw resteren meer huizen met authentieke of slechts
deels verbouwde gevels. Kenmerkend voor die tijd zijn de gevels met maniëristische
natuurstenen boogvullingen in schelpmotief. De geveltoppen van dergelijke gevels
konden heel verschillend zijn uitgewerkt, met rijk bewerkte klauwstukken of een inen uitgezwenkte top. Het diepe huis Poelestraat 8 heeft een deels in baksteen en
deels in zandsteen uitgevoerde voorgevel uit circa 1600. De geheel in natuursteen
uitgevoerde topgevel is voorzien van beslagwerk, gevleugelde kopjes en festoenen.
Boven de verdiepingsvensters zitten natuurstenen schelpboogvullingen. De onderpui
is gewijzigd. Diverse maniëristische gevels met fijn gedetailleerde
schelpboogvullingen zijn te vinden in de rond 1610 nieuw aangelegde Zwanestraat,
bijvoorbeeld het hoekhuis Zwanestraat 12, dat blijkens een jaartalsteentje dateert uit
1612. De gevel is later gepleisterd en voorzien van een rechte kroonlijst en nieuwe
ramen. Het diepe pand heeft een iets lager, onderkelderd achterhuis (Soephuisstraat
1). Eveneens later gepleisterd zijn de vergelijkbare voorgevels van Zwanestraat 28,
rond 1860 verhoogd en voorzien van een rechte kroonlijst met gesneden guirlandes,
en Zwanestraat 30, met een klokgevel van rond 1740.
Het hoekpand Nieuwe Ebbingestraat 2 heeft aan de zijde van de Spilsluizen een
op 1622 gedateerde schoudergevel met schelpboogvullingen. Op de toppilaster staat
een beeldje van een leeuw met wapenschild. De kruiskozijnen zijn gereconstrueerd.
De uit omstreeks 1630 daterende maniëristische gevel van Oude Ebbingestraat 52
heeft schelpboogvullingen en een trapgevel met toppilaster op gebeeldhouwde
console, klauwstukken en siervazen op de treden. De top bevat verder nissen met
reliëfafbeeldingen van Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Bij een
restauratie rond 1996 heeft de gevel zijn oude kleuren (rood, licht oker) herkregen.
De onderpui is gewijzigd. Het zeer diepe pand heeft een gepleisterde zijgevel voorzien
van dakkapel met hijskap. Het diepe huis Gelkingestraat 24 heeft schelpboogvullingen
en een in- en uitgezwenkte gevel met rolwerk. Op de verdieping zijn de boogtrommels
later vervangen door een invulling met Hebreeuwse letters en christelijke
voorstellingen. De onderpui is ingrijpend gewijzigd onder de boogvullingen.
Opvallende in- en uitgezwenkte topgevels met rolwerk heeft ook het dubbelpand
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Damsterdiep 40-42. De uit het tweede kwart van de 17de eeuw daterende gevels
hebben schelpboogvullingen, natuurstenen banden, sierankers en in de geveltoppen
een ovaal venster. Bij beide gevels is de bekroning verdwenen en zijn de ramen en
de onderpuien gewijzigd. Nummer 40 heeft nog een uitgebouwde travee met topgevel
in dezelfde stijl. Bij latere verbouwingen gewijzigde gevels met maniëristische
schelpboogvullingen hebben verder Vismarkt 52 (linker deel), Oosterstraat 31
(verdieping) en Vismarkt 56. Het laatste pand is in de kern middeleeuws en

Groningen, Woonhuis Ossenmarkt 5

heeft een langgerekt achterhuis. In het laatste kwart van de 18de eeuw is de top van
de 17de-eeuwse voorgevel vervangen door een kroonlijst. De ingang en het bordes
met kwartrond opgaande trap en gietijzeren leuning dateren ook uit die tijd of van
iets later.
Een belangrijke categorie 17de-eeuwse huizen in Groningen vormen de brede
dwarse huizen met reeksen kloostervensters. Deze zogeheten Groninger vensters
zijn functioneel door de toepassing van enkelvoudige balklagen van voornaar
achtergevel, waarbij de balken relatief dicht bij elkaar liggen. Verschillende
voorbeelden zijn te vinden op de brede erven in de 17de-eeuwse stadsuitleg. Zeer
rijk uitgevoerd is het zeven traveeën brede huis Ossenmarkt 5 uit 1624, gebouwd in
opdracht van Geert Schaffer. Het ontwerp wordt toegeschreven aan Garwer Peters.
Boven de smalle vensters zijn schelpboogvullingen aangebracht. De rijk met
beeldhouwwerk versierde geveltop in het midden van de dwarskap is voorzien van
drie schildhoudende leeuwtjes en een alliantiewapen met helmteken uit 1644 van de
toenmalige eigenaars Tobias Andreae en Elizabeth de Geer. De kroonlijst met
lambrequins, de schuiframen en de ingangspartij met zijlichten en fraai
gebeeldhouwde draperie dateren van een verbouwing uit 1723 in opdracht van Adriaan
Joseph Trip.
Het door brouwer Sybolt Jacobs in 1631 gebouwde huis Spilsluizen 1 is maar
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Groningen, Woonhuis Spilsluizen 1

liefst zeventien traveeën breed. In het midden heeft het een trapgevel met kleine
klauwstukken. De schelpboogvullingen van alle vensters zijn behouden gebleven,
maar de begane grond heeft wel andere, omlijste ingangen en grotere ramen gekregen.
Andere voorbeelden van dit huistype in de stadsuitleg zijn Guyotplein 3 (zie
Doofstommeninstituut) en Noorderhaven 23-23a - verbouwd in 1729 en in de 19de
eeuw - maar deze hebben ontlastingsbogen met blokjes boven de smalle vensters. In
de oude binnenstad zijn ook enkele dwarse huizen met smalle vensters te vinden. De
17de-eeuwse gevel van Haddingestraat

Groningen, Woonhuis Martinikerkhof 25

7 heeft schelpboogvullingen; de kroonlijst en deuromlijsting dateren van omstreeks
1800. Van de brede gevel van Oude Kijk in 't Jatstraat 8 dateert het deel op de
verdieping met de smalle vensters en de ontlastingsbogen met blokjes uit het tweede
kwart van de 17de eeuw. De kroonlijst van dit pand is 18de-eeuws, de onderpui met
rusticablokken 19de-eeuws.
In de eerste helft van de 17de eeuw waren er naast de genoemde, rijk afgewerkte
gevels ook eenvoudiger exemplaren, zoals de verminkte gevel met natuurstenen
banden van Herestraat 13, de trapgevels met toppilaster van Haddingestraat 16
(1624) en Sint-Walburgstraat 5 (1637), de gepleisterde schoudergevel met toppilaster
van Nieuwe Ebbingestraat 62 (1630) en de vergelijkbare schoudergevel met
ornamentstukken van het hoekpand Turftorenstraat 28. Met festoenen versierde
gevels die hun oorspronkelijke topgevel in de 18de eeuw hebben verloren voor een
rechte kroonlijst, zijn het uit 1649 daterende, maar later gesplitste Herestraat 28-30
(kroonlijst laat-18de-eeuws) en Oude Kijk in 't Jatstraat 9. Het dwarse, maar niet
erg brede pand Oude Kijk in 't Jatstraat 18 heeft een 16de-eeuwse kern, maar de
voorgevel met Vlaamse geveltop, voorzien van gebeeldhouwde klauwstukken, kwam
omstreeks 1640 tot stand. Het vaak verbouwde huis is in 1980-'82 gerestaureerd en
herbergt gereconstrueerde kamers in 17de-eeuwse stijl. Van een vroeg-20ste-eeuwse
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tabakswinkel in het pand resteert de winkelpui en een deel van het
jugendstil-winkelinterieur. Uit de tweede helft van de 17de vinden we gevels met
geprononceerde klauwstukken. Het dwarse eenlaagspand Martinikerkhof 25 heeft
een grote Vlaamse geveltop, uitgevoerd als halsgevel met gebeeldhouwde
klauwstukken, oeil-de-boeuf, afhangende festoenen en een bekronend timpaan met
daarin het jaartal 1660. Vergelijkbare vormen zijn te vinden bij het veel grotere,
diepe huis Oude Ebbingestraat 39, dat in 1661 is gebouwd door raadsheer Andreas
Ludolphi op de zuidwesthoek van het terrein van het voorm. Jacobijnerklooster. Rijk
versierd is de classicistische voorgevel; een verhoogde halsgevel met grote
klauwstukken, oeil-de-boeufs, festoenen en een bekronend driehoekig

Groningen, Woonhuis Oude Ebbingestraat 39
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timpaan met daarin het bouwjaar. Het huis is enkele malen verbouwd, onder andere
in 1923, toen de begane grond werd verbouwd tot kledingzaak van de firma N.C.
Hensen, zoals de puibalk nog vermeldt. De zijgevel van dit diepe pand met achterhuis
(Jacobijnerstraat 2) heeft een Vlaamse geveltop met hijsluiken. De lage halsgevel
van Grote Markt 47 heeft een timpaanbekroning met daarin het jaartal 1669 en verder
gebeeldhouwde forse klauwstukken, oeil-de-boeuf-omlijsting en festoenen. De pui
is 19de-eeuws.
Het drielaags huis De Drie Vlasblommen (Hoge der A 7) heeft een middeleeuwse
kern, maar kreeg zijn huidige hoofdvorm en uiterlijk bij een ingrijpende verbouwing
rond 1660, waarschijnlijk in opdracht van Hester van den Broecke, weduwe van
Reinder Dercks Vlasbloem. De huisnaam zou zijn geïnspireerd op diens drie kinderen.
De pilastergevel aan de voorzijde kreeg in het begin van de 19de eeuw onder meer
een rechte kroonlijst met trijshuisje en een nieuwe ingangsomlijsting. Links van het
huis is er een steeg met steunbogen, rechts een dichtgemaakte osendrop. Het vaak
verbouwde pand is gerestaureerd in 1991-'94. Het interieur bevat onder meer
17de-eeuwse onderdelen, zoals een eiken schouw met marmeren zuilen een - deels
neorenaissancistische - kastenwand die rond 1900 voor een 18de-eeuwse rococo-wand
is geplaatst. Op het achtererf staat een tuinkamer, in 1899 voor de familie Boissevain
gebouwd naar ontwerp van H.P. Berlage; de keuken (achter Hoge der A 6) is toen
eveneens tot tuinkamer verbouwd. Aardig om te noemen is ten slotte nog het poortje
uit 1683 bij Akerkhof 8, dat wordt bekroond door een opzetstuk met een soort
gorgonenmasker, geflankeerd door bollen.
18de-eeuwse huizen
Een aantal grote middeleeuwse huizen kreeg in de eerste helft van de 18de eeuw
een facelift door de bouw van nieuwe voorgevels met opvallende geveltop. Bij het
grote hoekhuis Vismarkt 40, in de kern het middeleeuwse huis van de familie
Harderinge, gebeurde dit in 1723. De forse klokgevel heeft vanaf de aanzetkrullen
een geornamenteerde omlijsting, eindigend bij de ovaal afgesloten bekroning voorzien
van het alliantiewapen van

Groningen, Woonhuis Vismarkt 40

de families Du Chesnoy en Lewe. Een klokgevel in eenvoudiger uitvoering is die
van Grote Markt 36 uit 1730. In opdracht van Lambert Sijlman en Elisabeth Schott
kreeg het middeleeuwse, diepe huis Oosterstraat 53 in 1740 een halsgevel met rijk
gebeeldhouwde top, voorzien van een wapen. Het interieur bevat onder meer een
koofplafond in empire-stijl, aangebracht bij een verbouwing rond 1802 in opdracht
van Joannes Baptiste Dumonceau. Het sinds de restauratie van 1987-'88 in het pand
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gevestigde hotel ‘Schimmelpenninckhuys’ ontleent zijn naam aan het op het plafond
afgebeelde portret van deze leider van de Bataafse Republiek.
De klokgevel van Akerkhof 17 heeft vrij kleine aanzetkrullen; de bekroning is
uitgevoerd met een cartouche die het bouwjaar 1733 draagt. Vergelijkbaar is de
klokgevel uit 1745 van het drielaags pand Folkingestraat 7. De vensteromlijstingen
en de winkelpui zijn 19de-eeuws. Bij het dwarse eenlaags pand Nieuwe
Boteringestraat 50 is de Vlaamse geveltop boven de ingang in klein formaat op een
zelfde wijze uitgewerkt. Het dubbelpand Steentilstraat 12 heeft twee klokgevels met
segmentvormige bekroning en gebeeldhouwde aanzetkrullen uit circa 1740. Op de
scheiding van beide gevels zit een door een draperie omlijste opschriftsteen. Aan de
Turfsingel en het Schuitendiep staan enkele dwarse eenlaags panden met zadeldak
tussen topgevels en boven de ingang een klokgevel met aanzetkrullen en eenvoudige
bekroning. Turfsingel 45 heeft geen souterrain, Turfsingel 24 en Schuitendiep 42
wel. Dit laatste huis is in de kern wellicht nog 17de-eeuws. De 18de-eeuwse klokgevel
en het pothuis (potkast) voor het souterrain zijn bij de restauratie in 1976-'77
gereconstrueerd. Het onderkelderde, eenlaags hoekpand Turfsingel 10 heeft een
zadeldak met een puntgevel die bekroond wordt door een schoorsteen; naast de
houten trap naar de ingang bevindt zich een pothuis. Een late klokgevel is die uit
1793 van Damsterdiep 26; in de gevelbekroning is een medaillon met monogram
(DFB) opgenomen. Sommige gevels in 18de-eeuwse vormen zijn in feite het resultaat
van hergebruik, zoals de in 1919 opgetrokken halsgevel van Zwanestraat 4, met
natuursteenwerk van een gevel uit 1730. Het in de Tweede Wereldoorlog vernielde
huis Grote Markt 42 kreeg bij de herbouw in 1951 een klokgevel met materiaal van
een pand aan de Nieuwendijk te Amsterdam. De bekroning heeft een grote kuif in
Lodewijk XV-vormen. De gebeeldhouwde 18de-eeuwse deuromlijsting in Lodewijk
XV-vormen is een restant van het in de oorlog vernielde pand Oosterstraat 46.
In de 18de eeuw verrezen in de stad verschillende grote herenhuizen met lijstgevels.
Het meest kapitale voorbeeld is het Huis van Sichterman (Ossenmarkt 4-4a), een
zeer breed, drielaags herenhuis in Lodewijk XV-stijl uit 1746-'50, gebouwd voor de
uit Bengalen gerepatrieerde, schatrijke J.A. Sichterman. Het huis heeft een kroonlijst
met rijk gesneden consoles, decoratief beeldhouwwerk boven en onder de vensters
en op de hoeken van het schilddak grote, vaasvormig gebeeldhouwde schoorstenen.
Het huis is wellicht ontworpen door Theodorus van der Haven; het beeldhouwwerk
zou door broer Gerbrand zijn uitgevoerd. In 1770 werd het pand gesplitst in twee
herenhuizen, waarbij men de oorspronkelijke ingang verving door twee deuren met
gesneden bovenlichten en daarvoor een bordes met dubbele gezwenkte trappen en
fraai gesmede hekken. Het interieur van het rond 1977 gerestaureerde pand bevat
nog de nodige 18de-eeuwse elementen. Het links
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Groningen, Woonhuis Oude Boteringestraat 44

ernaast gelegen koetshuis (Ossenmarkt 31) dateert uit 1750. De gevel heeft een
gepleisterd basement met daarop pilasters en een gezwenkte kroonlijst. Onder het
rijk gesneden bovenlicht zijn de grote deuren recentelijk vervangen door een glaspui.
Het huis Oude Boteringestraat 23 ontleend zijn bijnaam ‘Huis met de Dertien
Tempels’ aan het oorspronkelijke middeleeuwse dubbelpand, waarvan de gesloopte
laat-gotische gevel was voorzien van dertien pinakels (tempels). Dat huis werd
omstreeks 1710 in opdracht van Theodorus van Brunsvelt verbouwd tot een breed,
onderkelderd herenhuis met schilddak en hoekschoorstenen. Na 1756 liet burgemeester
Tjaard van Berchuis verfraaiingen in Lodewijk XV-stijl aanbrengen, zoals de
ingangsomlijsting en de consoles van de kroonlijst. Het rond 1964 gerestaureerde
pand is nu in gebruik bij de Rijksuniversiteit Groningen. Het interieur bevat nog
enkele 18de-eeuwse elementen. De lijstgevel van Oosterstraat 29 dateert van een
verbouwing in 1758-'59 voor rentmeester A.H. Berghuys en heeft natuurstenen
hoekblokken, karakteristieke smalle lambrequins onder de vensters en een kroonlijst
met sierlijke rococo-consoles. Het interieur bevat 18de-eeuwse onderdelen. Lijstgevels
met een in het midden verhoogde kroonlijst voorzien van snijwerk in Lodewijk
XV-vormen hebben het diepe huis Oude Boteringestraat 12 (1764) en het dwarse
huis Spilsluizen 18 (1775). Ook op diverse andere plaatsen in de stad zijn lijstgevels
te vinden waarbij de kroonlijst is voorzien van consoles in Lodewijk XV-stijl.
Pilastergevels komen in Groningen weinig voor. De brede, fors gedetailleerde
pilastergevel van Noorderhaven 34, gebouwd in 1778 voor koopman Jan Modderman
naar ontwerp van Jan Wijnhoud, is dan ook een bijzonder exemplaar. Het nu vervallen
pand Hoekstraat 27 diende vroeger als koetshuis voor dit herenhuis. De uit Indië
gerepatrieerde rijke arts Jacobus van der Steege liet in 1791 het brede, drielaags
herenhuis Oude Boteringestraat 44 bouwen. De strakke voorgevel heeft een
middenpartij voorzien van Lodewijk XVI-versieringen en een forse kroonlijst met
balustrade. Het souterrain is met hardsteen bekleed en versierd met festoenen en
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rozetten. De plaats van een vroegere doorgang voor koetsen aan de linkerkant is nog
herkenbaar aan afwijkende metselwerk. Het gebouw is een tijd lang de ambtswoning
van de Commissaris van de Koningin geweest en is nu in gebruik bij de
universiteitsraad en het bestuur van de Rijksuniversiteit. Uit de bouwtijd dateert het
interieur van de gang, een deel van de parterre en twee vertrekken met betimmeringen
en geschilderde behangsels met landschapsvoorstellingen. De iets later aan de
achterzijde toegevoegde balzaal (nu vergaderkamer) heeft een stucplafond en een
schouw in empirestijl.
Aan de Ossenmarkt en de daarop uitkomende Marktstraat werden aan het eind
van de 18de en het begin van de 19de eeuw diverse oorspronkelijk 17de-eeuwse
panden vergroot of verfraaid. Marktstraat 13 kreeg bij een verbouwing rond 1780
zijn huidige omvang en brede lijstgevel. Het interieur bevat diverse laat-18de-eeuwse
onderdelen, waaronder een behang uit 1791 met landschapsschilderingen van
Franciscus Gerardus Wieringa (gerestaureerd in 1996). Ook het pand Marktstraat
19
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bevat 18de-eeuwse interieuronderdelen. Het brede, onderkelderde herenhuis
Ossenmarkt 6 met dwars zadeldak tussen topgevels met schoorstenen heeft een statige
neoclassicistische lijstgevel uit 1801. Voor de omlijste ingang ligt een brede stoep
met natuurstenen banken en ijzeren leuningen. Van een eerdere verbouwing getuigt
het jaartal 1722 in de achtergevel, waartegen twee lage kabinetten zijn uitgebouwd.
Het interieur bevat zowel 17de-, 18de- als 19de-eeuwse onderdelen. De tuinkamer
en een zijkamer zijn beide voorzien van een beschilderd plafond. Een vergelijkbare,
maar minder harmonische voorgevel heeft Lopende Diep 6. De rond 1800 gebouwde
voorgevel van het in de kern oudere huis Poelestraat 29 heeft prominente natuurstenen
hoekblokken en een hoge kroonlijst met daarin lage zoldervensters. Het timpaan versierd met een arend die een festoen in de snavel draagt - en de consoles zijn
uitgevoerd in Lodewijk XVI-vormen. Voorbeelden van kroonlijsten met vergelijkbare
consoles zijn Turftorenstraat 7, Herestraat 28-30 en Steentilstraat 38.
19de-eeuwse huizen
Het oorspronkelijk waarschijnlijk 18de-eeuwse, dwarse eenlaagspand
Noorderhaven 15-17 heeft bij een verbouwing in het tweede kwart van de 19de eeuw
het verhoogde middendeel met open balustrade en de gesloten balustrade langs de
rest van de kroonlijst gekregen. Het nu als hotel in gebruik zijnde huis Oude
Boteringestraat 43 heeft een 17de-eeuwse kern. Bij een verbouwing in 1837 werd
een ernaast gelegen osendrop bij het pand getrokken en kreeg het een nieuwe
voorgevel met ramen voorzien van gesneden zwikken. Het onderkelderde dwarse
huis Poelestraat 37, met een hoog opgaand schilddak voorzien van hoekschoorstenen,
heeft waarschijnlijk een 18de-eeuwse kern maar kreeg in het midden van de 19de
eeuw zijn apart gedetailleerde bepleistering. Het hek langs de kelderverdieping stamt
van omstreeks 1840. Het in 1984 gerestaureerde huis Schuitendiep 53 heeft een
eenvoudige neoclassicistische lijstgevel en een ingangsomlijsting met halfrond
gesloten bovenlicht; volgens een gevelsteen dateert de gevel uit 1856, maar hij staat
model voor een aantal andere exemplaren uit de eerste helft van de 19de eeuw. Langs
de bordestrap en voor het souterrain langs staat een fraai gesmeed ijzeren hekwerk.
In de kern dateert het huis nog uit de 16de eeuw, met name de kelder met tongewelf.
Een aardig voorbeeld van een ingangsomlijsting met halfrond gesloten bovenlicht
uit het begin van de 19de eeuw is te vinden bij het gepleisterde pand Lopende Diep
8.
Het pand Martinikerkhof 10 kreeg rond 1869 in opdracht van jhr. W.J. Quintus
zijn huidige vorm, bestaande uit een hoger opgaand middendeel met lagere zijvleugels.
Door stucomlijstingen rond de vensters en een omgaande kroonlijst is eenheid
gebracht in een gebouw dat veel verbouwingen heeft gekend. De middenbouw bevat
het resten van de oorspronkelijk midden-15de-eeuwse pastorie of weeme van de
Martinikerk. Van een ingrijpende verbouwing in 1729 resteren de festoenen met
alliantiewapen, de toegangsdeur en het bordes. Het interieur van de huidige
horecagelegenheid bevat 15de-eeuwse bouwsporen en verschillende 19de-eeuwse
interieurelementen. Tegen de achtergevel bevindt zich een aanbouw in chaletstijl.
In de tuin staat aan de Popkenstraat een van elders overgebrachte en herbouwde
tuinpoort, gedateerd 1642.
Karakteristiek voor de tweede helft van de 19de eeuw zijn de gevels waarin de
vensters een gestucte omlijsting met kuif krijgen. Zowel gepleisterde als bakstenen
gevels werden voorzien van dergelijke eclectische vensteromlijstingen. De rijkste
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gevels hebben grote kuiven, gepleisterde hoekblokken, deuromlijstingen met pilasters
en kroonlijst en decoratieve consoles onder de gootlijst. De vensters hebben vaak
afgeronde hoeken maar kunnen ook een rechte of getoogde vorm hebben. Voorbeelden
van panden met gepleisterde eclectische gevels van rond 1870-'80 zijn: Turftorenstraat
13, Turftorenstraat 15, Schuitendiep 39, Lage der A 14-Dwarsstraat 1 en Zwanestraat
26. Bakstenen gevels in eclectische vormen hebben onder meer Nieuwe Ebbingestraat
45, Spilsluizen 30 en Gelkingestraat 21. Een rijk uitgewerkt voorbeeld is Vismarkt
26. Eclectische vormen hebben ook Petrus Campersingel 33 (1885), een eenlaags
woonhuis met hoger middendeel, gebouwd bij een niet meer bestaande fabriek, en
het blokvormige, eenlaags woonhuis Buitenhof (Friesestraatweg 18) met hoog
afgeknot schilddak, gebouwd in 1893 voor D. Bolt.
Na de ontmanteling van de vestingwerken kwamen aan de zuidzijde van de oude
stad enkele singels tot stand, waarvan de noordelijke gevelwanden een aaneengesloten
bebouwing van drielaags herenhuizen in diverse stijlen kregen. In neorenaissance-stijl
uitgevoerd zijn de drie herenhuizen Praediniussingel 17, 19 en 21, gebouwd in 1896
in opdracht van de gebroeders Th. en P. Hovingh. Ander voorbeelden van herenhuizen
met neorenaissance-invloeden zijn Ubbo Emmiussingel 19-21 (1883), naar ontwerp
van G. Schnitger gebouwd voor C.C. Geertsema en jhr. W.J. Quintus, Ubbo
Emmiussingel 65-69 (1885) voor H. Tjaden, A. van der Want en G. Schnitger,
Praediniussingel 5-7 (1896), voor aannemer en architect P. Belgrave naar eigen
ontwerp, en Radesingel 13-19 (1899-1900), eveneens gebouwd door P. Belgrave. In
eclectische vormen kwam in 1890 het pand Heresingel 36 tot stand, naar ontwerp
van G. Nijhuis voor de firma H. Behrens. Aanvankelijk diende het als hoedenmagazijn
met bovenwoningen. Andere eclectische huizen zijn Ubbo Emmiussingel 23 (1885),
gebouwd voor J.T. Vos, en de vier herenhuizen Ubbo Emmiussingel 29-35 (1887)
naar ontwerp van N.W. Lit voor J.J. Beeten. Laatstgenoemd pand heeft bij de
borstwering van de tweede verdieping in stuc twee reeksen medaillons met in
hoogreliëf wapenschilden en koppen van 16de-eeuwse vorsten. Herenhuizen in
neoclassicistische stijl zijn bijvoorbeeld Heresingel 30 (1883), gebouwd voor J.P.
Alofs naar plannen van J. Maris, en Heresingel 10 (1882). Aan de op de singels en
het Emmaplein aansluitende Stationsstraat verrezen herenhuizen in eclectische stijl,
zoals het hoekpand Stationsstraat 11 (1881), met pilasters, balkons en een hoekpartij
met afgeknot tentdak, Stationsstraat 9 (1882) en het drielaags hotel Stationsstraat 7
(1882). De
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laatstgenoemde twee panden werden ontworpen door W. van der Heide. Elders in
de stad, binnen of buiten de voormalige vestingwerken, bouwde men ook herenhuizen.
Viaductstraat 4-5 is een vrijstaand gepleisterd dubbel herenhuis uit 1882, uitgevoerd
in eclectische stijl in opdracht van R. Roelfsema naar ontwerp van N.W. Lit. Het
tweelaags middendeel heeft lagere zijvleugels. Het smalle drielaags herenhuis Oude
Boteringestraat 59 dateert uit 1896-'97 en is gebouwd in opdracht van het R.K.
Armenbestuur naar ontwerp van P.M.A. Huurman in neogotische stijl. De gevel is
voorzien van natuurstenen banden, consoles en gebeeldhouwde voorstellingen,
bijvoorbeeld een vleermuis. De bovenwoning met koetshuis Akerkhof 30-30b is in
1897 gebouwd voor P. Boerma naar ontwerp van G. Nijhuis met neogotische- en
neorenaissanceinvloeden.
20ste-eeuwse huizen
In het begin van de 20ste eeuw werd de jugendstil belangrijk. Een voorbeeld
daarvan zijn de aan de H.W. Mesdagstraat gebouwde herenhuizen met souterrain en
drie bouwlagen. De huizen H.W. Mesdagstraat 20-30 zijn in 1908 in verschillende
kleuren verblendsteen uitgevoerd voor F. Roffel naar een ontwerp met
jugendstil-invloed van G. Hoekzema. Jugendstil-elementen zijn ook verwerkt bij
H.W. Mesdagplein 16-17 uit 1909, naar ontwerp van architect P.M.A. Huurman, die
er zelf ging wonen en er zijn kantoor had. Bij het in de Tweede Wereldoorlog
verwoeste herenhuis van de familie Scholten aan de Grote Markt hoorde de garage
met chauffeurswoning Martinikerkhof 8A, gebouwd in 1913 in opdracht van J.E.
Scholten naar ontwerp van

Groningen, Villa Heresingel 15-17

P.M.A. Huurman in geometrische jugendstil. G.J. Kraft liet in 1915 het herenhuis
Nieuwe Ebbingestraat 64 bouwen naar ontwerp van A.Th. van Elmpt in ‘Um
1800’-stijl. De gevel is gedeeltelijk bekleed met granieten platen; de middentravee
wordt met een loggia met zandstenen zuilen afgesloten. Architect A.Th. van Elmpt,
die rond 1905 het huis Pelsterstraat 19 bewoonde, liet in dat, op zich veel oudere
huis, de voorkamer in jugendstilvormen verbouwen.
De huizen W.A. Scholtenstraat 1-5 kwamen in 1923-'24 tot stand naar ontwerp
van E. van Linge, die zelf in het pand met afgeronde hoek (nummer 1) zijn woning
en kantoor vestigde. De huizen zijn gebouwd in expressionistische stijl, maar vertonen
ook kenmerken van het Nieuwe Bouwen.
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Villa's. Op de grond die na de opheffing van de vesting (1874) vrij kwam, verrezen
veel villa's, zoals langs de singels, in het Zuiderpark en langs de Hereweg en
Verlengde Hereweg. Veel villa's zijn tegenwoordig als kantoor in gebruik. Aan de
zuidzijde van de oude stad bouwden rijke Groninger burgers na de ontmanteling van
de vesting diverse grote vrijstaande villa's aan de zuidzijde van de nieuwe singels.
Veel villa's kwamen in eclectische vormen tot stand. De uit Oldenburg (Duitsland)
afkomstige architect G. Schnitger ontwierp in 1881 twee gepleisterde eclectische
villa's; de blokvormige villa Ubbo Emmiussingel 2 voor bankier Rhijnvis Feith, en
de rechthoekige villa Hereplein 4-5 voor burgemeester jhr. mr. J.A.E.A. van Panhuys.
De laatste vertoont ook invloeden van de Franse neorenaissance. Het heeft een steil
schilddak, rondboogvensters en een vierkante

Groningen, Villa Heresingel 13

toren met hoog schilddak. In 1897 ontwierp J. Maris voor P.H. Dopheide en J.H.
Kolk de dubbele villa Heresingel 15-17 in rijk gedecoreerde eclectische stijl. Het
pand heeft een uitgebouwde loggia met ingang en op de hoeken van de eerste
verdieping bevinden zich gebeeldhouwde kariatiden. De dubbele villa Emmaplein
3-3a uit 1899, gebouwd in opdracht van W. Bakker naar ontwerp van K. Bolhuis, is
eveneens uitgevoerd in eclectische vormen. Ook andere stijlen zijn vertegenwoordigd.
Voor G. Heymans ontwierp H.P. Berlage de in 1894 gebouwde Villa Heymans (Ubbo
Emmiussingel 108) in rationalistische vormen. De complexe, asymmetrisch opgezette
villa is sober uitgevoerd en heeft een loggia met rondbogen. Een goed voorbeeld van
chaletstijl, met rijk gedetailleerde houten balkons en erkers, is de villa Heresingel
13, gebouwd in 1894 naar ontwerp van A. Salm voor R.A. Mees-Gockinga. De
monumentale jugendstil-villa Huize Tavernier (Ubbo Emmiussingel 110) verrees in
1904-'05 naar ontwerp van A.Th. van Elmpt voor de schatrijke fabrikantenweduwe
J. Hooites-Meursing. De naam van de villa is overgenomen van de kraamkliniek die
hier tussen 1949 en 1981 gevestigd was. Het complexe pand met erkers, loggia's en
dakkapellen heeft rijke decoraties in de vorm van tegeltableaus en natuurstenen
reliëfs; er zijn diverse materialen toegepast, zoals witte verblendsteen, rode Bremer
zandsteen en marmer.
Ten zuiden van het Verbindingskanaal werd tussen 1880 en 1905 het Zuiderpark
ontwikkeld. In dit villapark verrezen grote gepleisterde, vrijstaande panden op ruime
percelen. Het verloop van de Parklaan, waarvan de grotendeels aaneengesloten
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Groningen, Theekoepel Hereweg 20

bebouwing voor een deel al bestond bij de aanleg van het Zuiderpark, volgt de vorm
van het voormalige bastion. De oudste villa's kregen eclectische vormen, zoals de
eenlaags villa Zuiderpark 2 uit 1881, gebouwd in opdracht van R.P. Cleveringa naar
ontwerp van H. Beusekom. De ingangspartij is hoger opgetrokken en heeft een balkon
op gietijzeren zuilen. Naar ontwerpen van K. en H. Hoekzema kwamen twee
gepleisterde eclectische villa's tot stand: Zuiderpark 3 (1881) voor J. Alken en
Zuiderpark 20 (1880-'82) voor E.W.W. Dinckgreve. De laatstgenoemde villa heeft
over de volle breedte van de achtergevel een veranda met balkon en gietijzeren
kolommen. De eenlaags uitbouw aan de rechterzijde diende als koetshuis, de aanbouw
aan de linkerzijde is in 1937 toegevoegd. De dubbele, gepleisterde villa Zuiderpark
12-13 (1904) verrees in opdracht van J.J. Huisman en U.J. Mansholt naar ontwerp
van G. Nijhuis in chaletstijl met jugendstilelementen. De grote dakoverstekken en
dakkapellen hebben fraai gesneden houtwerk. In een mengvorm van chaletstijl en
jugendstil kwam in 1905 de villa Zuiderpark 25 tot stand voor J.B. van Bruggen naar
ontwerp van P.M.A. Huurman. Het pand heeft een vrije plattegrond en diverse
kapvormen, is deels gepleisterd en heeft topgevels met vakwerk.
De Hereweg is vanouds, maar zeker vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, een
uitvalsweg waarlangs buitenverblijven en theekoepels gebouwd werden. Ook langs
de Verlengde Hereweg verrezen villa's en landhuizen. Uit de vroege periode stamt
de voorm. buitenplaats Groenestein (Groenesteinlaan 22). Het landhuis gaat terug
tot 1685 - waarvan nog een gevelsteen in de achtergevel getuigt - maar het kreeg zijn
huidige, sobere neoclassicistische vorm bij een verbouwing in 1871 in opdracht van
jhr. O.J. Quintus. De tuinaanleg in landschapsstijl dateert eveneens uit 1871 en is
uitgevoerd naar ontwerp van H. Copijn; het is nu een openbaar park. Van de langs
de Hereweg gebouwde theekoepels resteren enkele exemplaren. De oudste is Hereweg
122, in 1818 gebouwd voor S.M.S. de Ranitz en in 1964 verplaatst naar de rand van
het Sterrebos op de hoek van het Kempkenspad. De achtzijdige koepel heeft een
rieten dak met groot overstek, rustend op slanke houten toscaanse zuilen. In opdracht
van fabrikant W.A. Scholten verrees in 1868-'69 de zeer fraaie theekoepel Hereweg
20, uitgevoerd in eclectische vormen naar ontwerp van J. Maris. De achtzijdige,
tweelaags koepel heeft een koepeldak en twee halfronde veranda's met balkons die
rusten op vierkante gietijzeren kolommen. Van gietijzer zijn ook enkele door de
Société de Fonderies du Val d'Oise in Parijs gegoten vrouwenbeelden, die de
jaargetijden symboliseren; het beeld voor de lente ontbreekt. Op het met koper bedekte
koepeldak staat een beeld van Mercurius, god van de handel. Het gietijzeren tuinhek
is vervaardigd door de firma D.A. Schrettlen & Co. uit Leiden. Het interieur van de
theekoepel bevat plafondschilderingen vervaardigd door Italiaanse schilders.
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Groningen, Villa Gelria

Interessante villa's zijn te vinden langs de Verlengde Hereweg. De monumentale
Villa Gelria (Verlengde Hereweg 163) verrees in 1871 voor fabrikant W.A. Scholten
naar ontwerp van J. Maris. De in rijke eclectische vormen uitgevoerde villa bestaat
uit een middendeel met twee haaks daarop geplaatste hogere zijvleugels met halfronde
erkers. Tussen de vleugels bevindt zich een houten veranda. Op het terrein staan een
voorm. koetshuis en een tuinmanswoning, beide uit omstreeks 1895 en met
neorenaissance-kenmerken. De tuin in uitgevoerd in Engelse landschapsstijl. De
blokvormige, eclectische villa Hilghestede (Verlengde Hereweg 174) kwam tot stand
in 1895. De aanbouw aan de linkerzijde dateert uit 1925. De gepleisterde villa's
Sonnevanck (Verlengde Hereweg 182), gebouwd in opdracht van jhr. Quintus, en
Bella Vista (Verlengde Hereweg 192) dateren van rond 1900 en zijn uitgevoerd in
chaletstijl met verspringende bouwdelen en diverse overstekende kapvormen. De uit
1905 daterende villa Klein Toornvliet (Verlengde Hereweg 183) is uitgevoerd in
witte verblendsteen. Architect P.M.A. Huurman maakte het ontwerp in Engelse
landhuisstijl voor S.B. Ranneft. Rondom ligt een tuin in Engelse landschapsstijl. In
opdracht van L.L. Ebels kwam in 1915 villa De Rank (Verlengde Hereweg 177) tot
stand naar ontwerp van A.Th. van Elmpt in ‘Um 1800’-stijl. Tabaksfabrikant Th.
Niemeyer liet in 1919-'20 De Kloosters (Verlengde Hereweg 179) bouwen, een villa
met
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aangebouwde garage in traditionalistische vormen, naar plannen van J.A. Wittop
Koning. De dubbele villa Verlengde Hereweg 144-146 is in 1925 gebouwd in
expressionistische stijl naar ontwerp van M.G. Eelkema en heeft een vlindervormige
plattegrond en een hoog rieten dak.
Naast de genoemde concentraties zijn verspreid rond de oude binnenstad nog
diverse andere interessante villa's te vinden. Noorderstationsstraat 47-49 is een
dubbele villa uit 1900, gebouwd voor E. Frater Smid in een mengeling van chaletstijl
en jugendstil. De twee identieke, robuuste dubbele villa's Oranjesingel 13-14 en
Oranjesingel 15-Nassaulaan 2 zijn in 1926 in kubistisch-expressionistische stijl
gebouwd naar ontwerp van M.B. Bruins. In expressionistische stijl zijn verder
uitgevoerd de dubbele villa's Nassaulaan 4-4a en 6-6a (1928), naar ontwerp van E.
Reitsma voor W. van de Elst en G. Koets, Hondsruglaan 17-19 (1930), naar plannen
van S.J. Bouma, en Hondsruglaan 21-Quintuslaan 15 (1931) naar ontwerp van A.W.
Kuiler en L. Drewes. Beide laatstgenoemde voorbeelden werden gebouwd in opdracht
van U. van Dijk.
Volkswoningbouw. De eerste woningbouwvereniging in Groningen, ‘De
Bouwvereeniging’, bouwde in 1864 - een jaar na haar oprichting - een serie
arbeiderswoningen in het zogeheten Brandenburgerbuurtje. Daarvan is nu in

Groningen, Villa Nassaulaan 2

de Sophiastraat nog een deel van de oorspronkelijke bebouwing behouden. Verder
bouwde zij in 1865-'66 arbeiderswoningen aan weerszijden van de Willemstraat, als
onderdeel van de eerste planmatige bebouwing buiten de zuidelijke vestingwerken.
De woningen aan de zuidzijde hebben onder de goot een doorlopende gepleisterde
lijst met korfboogvormen. Aannemer J. Postma bouwde in 1868 de eenkamerwoningen
Noorderbuitensingel 13-21. Het complex arbeiderswoningen Kerklaan 44-64 werd
in 1904 naar ontwerp van Tj. van Steun gebouwd en is uitgevoerd met trapgevels.
De opmerkelijke gevelindeling is het gevolg van de bewoonbare kelderverdieping.
Tussen 1917 en 1921 werd het tuindorp De Hoogte (Cortinghpoort e.o.) gebouwd.
J.A. Mulock Houwer ontwierp het vierkante grondplan van dit complex, met
verschillende woningtypen naar ontwerpen van A.Th. van Elmpt en B. Kazemier en
P. van der Wint. Het plein in het midden verwijst naar een middeleeuws steenhuis
dat hier zou hebben gestaan. Het complex is tussen 1971-'83 gerenoveerd. In de
Oosterparkwijk kwam in 1919-'20 het complex arbeiderswoningen Lindenhof e.o.
tot stand in opdracht van de gemeente en naar ontwerp van S.J. Bouma. Aan
weerskanten van het Lindenhof zijn 19 blokken met telkens vier rug-aan-rugwoningen
gegroepeerd; wegens hun landelijke vormgeving worden ze wel ‘boerderijtjes’
genoemd. Als een krans daaromheen staan nog eens 96 woningen en vier winkels in
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een soortgelijke bouwstijl. In 1979-'80 is het complex gerenoveerd en zijn woningen
samengevoegd. Bouma ontwierp voor de Oosterparkwijk nog meer
arbeiderswoningen, waaronder een complex in expressionistische stijl aan de
Hortensialaan (1927-'28). Voorbeelden van luxueuze middenstandswoningen in de
wijk Helpman zijn de door M.G. Eelkema ontworpen woningen Verlengde Hereweg
129-130 (1922) en de bebouwing aan het De Savornin Lohmanplein (1922-'23). Op
particulier initiatief kwamen langs de Petrus Campersingel vanaf 1925 enkele
langgerekte complexen van middenstandswoningen tot stand. Aan weerszijden van
het aangrenzende

Groningen, Woningbouwcomplex Nassaulaan

Kooykerplein bouwde men in 1928 woningen naar ontwerp van B. Kazemier & T.
Tonkens in een door het expressionisme beïnvloede vormgeving. Eveneens door
particulieren werden in 1927 de middenstandswoningen Nassaulaan 23-29 gebouwd,
naar ontwerp van D. Smit jr. in expressionistische stijl. Bij het drie bouwlagen hoge
complex zijn een opvallende schuine belijning en contrasterende kleuren baksteen
toegepast. Het op een driehoekig terrein gebouwde complex Koninginnelaan 117
e.o. in de Oranjebuurt omvat 74 beneden- en bovenwoningen en twee winkels. Het
werd in 1930 gebouwd naar een ontwerp met expressionistische invloeden van J.A.
Boer in opdracht van aannemersbedrijf H. Koster. Op het drielaags hoekgedeelte
met dubbel halfronde beëindiging aan de Koninginnelaan sluiten tweelaags vleugels
aan langs de Stadhouderslaan en de Louise Henriëttestraat.
In het westelijk gedeelte van de Korrewegwijk werden in opdracht van
woningbouwverenigingen voornamelijk woningwetwoningen gebouwd, zoals het
complex Deliplein e.o. uit 1918 naar ontwerp van A.Th. van Elmpt. Particulieren
bebouwden vanaf het midden van de jaren twintig het oostelijke deel van de wijk,
zoals het complex twee- en drielaags middenstandswoningen aan het Bernoulliplein
(1925-'28) in expressionistische stijl. De hoeken met de Korreweg hebben hoger
opgetrokken, afgeronde bouwdelen. In opdracht van aannemersbedrijf H. Koster is
de bebouwing van dit complex langs de Korreweg (nummers 55-63 en 99 e.v.)
voortgezet. Het ontwerp is van J.A. Boer, die eveneens het tegenovergelegen
hoekcomplex
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Korreweg 78-Balistraat 2 ontwierp in opdracht van de dames Kremer, Alderts en
Stötterheim. Deze beneden- en bovenwoningen uit 1926 zijn uitgevoerd in de stijl
van het Nieuwe Bouwen, met invloeden van het expressionisme. Eveneens door J.A.
Boer in de stijl van het Nieuwe Bouwen ontworpen is het drielaags woningcomplex
Oppenheimstraat 70-78 uit 1933, met een winkel op de afgeschuinde straathoek.
Het uit 1933 daterende drielaags woningcomplex Lage der A 9-10 is een invulling
in de stijl van het Nieuwe Bouwen in de binnenstad. De sterke horizontale geleding
in het ontwerp van H. Bulder, zoals de grote horizontale stalen kozijnen, staan in
contrast met de omringende historische bebouwing. Het complex met beneden- en
bovenwoningen is in 1993-'94 gerestaureerd. Het drielaags wooncomplex Turfsingel
64-74 kwam in 1937 tot stand in opdracht van de gemeente naar ontwerp van S.J.
Bouma in de trant van de Delftse School. Het H-vormige complex herbergt 22
beneden- en bovenwoningen, waarbij hoge buitentrappen leiden naar een galerij die
toegang geeft tot de bovenwoningen. In de rechter zijgevel zijn 17de-eeuwse
natuurstenen ornamenten verwerkt.
Het Odd Fellowhuis (W.A. Scholtenstraat 21) [61] is een uit 1923 stammend
verenigingsgebouw voor de NV Groninger Odd Fellowhuis. A.W. Kuiler en L.
Drewes maakten het expressionistische ontwerp met de enigszins gesloten

Groningen, Odd Fellowhuis

voorgevel met plastisch gebogen verticale geleding op uitkragend metselwerk. Aan
de achterzijde bevindt zich een recente aanbouw.
Winkels. Als gevolg van de snelle ontwikkeling van Groningen tot regionaal
winkelcentrum vanaf 1895 veranderden diverse woonstraten in de binnenstad in
winkelstraten, zoals de Oude Ebbingestraat, de voorname Herestraat, de Poelestraat
en de Oosterstraat. Veelal werd de begane grond van oudere woonhuizen tot winkel
verbouwd en van een winkelpui voorzien. Er werden echter ook geheel nieuwe
winkels gebouwd. Zo verrees in opdracht van G. Meddens rond 1855 het gepleisterde
manufacturenmagazijn Herestraat 1, een hoekpand in een monumentale, rijk versierde
neoclassicistische stijl. De hoge, houten pui en de erker op de eerste verdieping
dateren uit 1891. Het in 1865 in neoclassicistische stijl gebouwde dubbele woon- en
winkelpand Poelestraat 40-42 kreeg in 1900 in opdracht van W.R. Caspari op de
linkerhoek een nieuwe pui; de bestaande omlijsting bleef hierbij intact. Het
winkelpand Poelestraat 17 heeft een laat-19de-eeuwse houten pui in neoclassicistische
stijl met corinthische pilasters. De gevel van het woon en -winkelpand Oosterstraat
57 is rond 1885 uitgevoerd in rijke eclectische vormen met gestucte decoraties,
waaronder consoles met faunenkoppen. De pui met bronzen raamomlijsting dateert
uit 1937. Een eclectische gevel heeft ook het uit omstreeks 1885 daterende woonen winkelpand Gelkingestraat 25. Bij het woon- en winkelpand Poelestraat 1, dat
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in 1890 in opdracht van J.J. Kroon werd gebouwd in eclectische vormen, ontbreekt
de originele pui. In rijk gedecoreerde neogotische stijl kwam in 1896 het hoekpand
Oude Kijk in 't Jatstraat 15 tot stand, naar ontwerp van A.Th. van Elmpt.
Aan het eind van de 19de eeuw werden winkelpanden veelal in neorenaissancestijl
uitgevoerd, zoals Carolieweg 23 uit 1890, gebouwd in opdracht en naar eigen ontwerp
van P.M.A. Huurman. Hij ontwierp ook het uit 1892 daterende dubbele woon- en
winkelpand Oude Ebbingestraat 41a-43, uitgevoerd in neorenaissance-stijl met rijke
stucdecoraties. De pui dateert uit de jaren vijftig

Groningen, Oude Kijk in 't Jatstraat 10, winkelpui

toen de winkels werden samengevoegd. De voorm. slagerij Oude Kijk in 't Jatstraat
10 uit 1895 heeft een gave houten neorenaissance-pui; een ossenkop en twee
varkenskopjes in de architraaf verwijzen naar de functie van slagerij. Het villa-achtige
pand Zuiderpark 18 is in 1896 in opdracht van J.A.J. Tonella gebouwd als apotheek
met beneden- en bovenwoning. Dit gebouw is uitgevoerd in chaletstijl naar ontwerp
van K. Hoekzema.
Groningen heeft een groot aantal winkels en winkelpuien die in jugendstil zijn
uitgevoerd. In het begin werden de nieuwe vormen nog gecombineerd met andere
stijlkenmerken, zoals bij het voorm. hoedenmagazijn Vismarkt 22, dat in 1897 tot
stand kwam in opdracht van L.E. van Hasselt. Het ontwerp van P.M.A. Huurman
toont een combinatie van elementen uit de jugendstil, zoals hoefijzerboogvormige
kozijnen en tegeltableaus met bloemmotieven, en de neogotiek, zoals overhoekse
penanten op gebeeldhouwde consoles en pinakels bekroond door kruisbloemen.
Vooral architect A.Th. van Elmpt heeft in Groningen diverse jugendstil-panden
ontworpen. Hij ontwierp het hoekpand Akerkhof 29, dat in 1900 als bankgebouw in
gebruik werd genomen; het winkelinterieur stamt uit 1917, toen hier een chocolaterie
werd ingericht. Eveneens van zijn hand is het gepleisterde jugendstil-winkelpand
Herestraat 101 uit 1903. Boven de gewijzigde pui tonen opvallende tegeltableaus
van de Amsterdamse plateelbakkerij ‘De Distel’ onder andere het wapen van
Groningen. Verder gebruikte Van Elmpt jugendstilelementen bij de voorm. slagerij
Schuitendiep 58 (1900) voor de firma A.
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Groningen, Winkel Oude Ebbingestraat 49-53

Velder, het hoekpand Herestraat 2 (1903) voor de firma J.J. Geubels en de kapsalon
Carolieweg 33a (1906-'07) in opdracht van A. Drenth. Het laatstgenoemde,
hoofdzakelijk in witte verblendsteen uitgevoerde hoekpand heeft decoratieve
geometrische elementen.
Stucreliëfs in de vorm van een vrouwenhoofd met lange golvende krullen verwijzen
naar de functie van het pand.
Het jugendstil-pand Steentilstraat 8 is in 1902 gebouwd naar ontwerp van H.J.L.
Walker in opdracht van G.B. Wilmink. Textielhandelaar L. de Vries Hzn. liet in
1904-'05 het kledingmagazijn met bovenwoningen Brugstraat 7 bouwen, naar ontwerp
van K. en G. Hoekzema. Boven de gewijzigde pui is de in witte verblendsteen
opgetrokken jugendstil-gevel voorzien van tegeltableaus van de fabriek Rozenburg.
Ze symboliseren handel (Mercuriusstaf) en nijverheid (bijenkorf); verder zijn twee
pauwen met witte lelies afgebeeld. Het uit 1905 stammende woon- en winkelpand
Oude Ebbingestraat 49-53 is ontworpen door G. Gisius. De in witte verblendsteen
opgetrokken gevel heeft onder meer cirkelvormige vensters, sierlijk gesmede
balkonhekken en een kleurrijk tegeltableau met abstracte bloemen. De voorm.
hoedenwinkel Oude Kijk in 't Jatstraat 42 heeft een fijn gesneden, houten
jugendstil-winkelpui uit 1906, in opdracht van mej. L. Duut ontworpen door K. en
G. Hoekzema. De houten pilasters aan weerszijden van de pui tonen naast
bloemmotieven ook elegante vrouwenfiguren die in een spiegel kijken. De
winkelgalerij met bovenwoningen Brugstraat 19-31, gebouwd in 1909-'10 in
jugendstil, is een van de belangrijkste ontwerpen van P.M.A. Huurman. De galerij
wordt gevormd door veertien gepolijste, roze, granieten zuilen met zandstenen
kapitelen in de vorm van bloemen, kikkers en vogels. Het hoekpand met de Hoge
der A (Brugstraat 31) kwam al in 1905 tot stand naar ontwerp van Y. Jelsma.
In 1916 werd het Groningse hoofdfiliaal van De Gruyter, Vismarkt 33, gebouwd
door de huisarchitect van De Gruyter, W.G. Welsing. De gevel is uitgevoerd in art
deco-stijl met zandstenen pilasters en vensteromlijstingen. De pui is gewijzigd. Een
ander filiaal van De Gruyter, Steentilstraat 2, is in 1931 ontworpen door T.P. Wilschut,
de opvolger van Welsing. Bij deze karakteristieke De Gruyter-winkel zijn
geometrische motieven en stijlkenmerken van het expressionisme gecombineerd met
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elementen uit de art deco. De houten pui met glas-in-lood en pilasters van keramische
blauwe tegels verkeert in originele staat en ook het interieur is grotendeels origineel.
Een combinatie van expressionistische en art deco-kenmerken vertoont ook het in
1924 in opdracht van slager F. Theijssen naar ontwerp van J. Prummel verbouwde
voorm. woon- en winkelpand Nieuwe Boteringestraat 98. Kenmerken van de art
deco zijn verder te vinden bij de uit 1928 daterende winkelpui van Oosterstraat 23,
ontworpen door R.W. Jager in opdracht van H. Pieters. De bovenlichten hebben
gekleurd geometrisch glasin-lood. Ook een karakteristieke representant van de
winkelarchitectuur uit het begin van de twintigste eeuw is het schoenenmagazijn van
de firma K.T. Meier, Herestraat 7, gebouwd in 1912 naar ontwerp van A.L. van
Wissen. Op de gevel zijn in hout en beschilderd glas de naam en het telefoonnummer
van de firma weergegeven. Het woon- en winkelpand Westerhaven 11 uit 1932 is
ontworpen in de stijl van het Nieuwe Bouwen door H. Rots, die zelf in de
bovenwoning ging wonen.
Banken. De belangrijke handelspositie van de stad leidde tot een florerend
bankwezen. De meeste bankgebouwen hebben inmiddels een - niet nader vermelde
- nieuwe bestemming als woning, kantoor, bedrijfspand of horecagelegenheid. Nog
wel als bank in gebruik is de in 1863 voor de maatschappij tot Nut van het Algemeen
opgetrokken Nuts-Hulpbank (Jacobijnerstraat 12) [62], een eenvoudig versierd
blokvormig pand. De Amsterdamse architect A. Salm maakte het ontwerp voor het
in 1892 gebouwde voorm. agentschap van de Nederlandsche Bank (Oude
Boteringestraat 17) [63] in rijke neorenaissance-stijl met twee in- en uitgezwenkte
topgevels. De in witte verblendsteen
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opgetrokken voorm. Groninger Crediet- en Handelsbank (Turfsingel 3-3a) [64]
kwam in 1905 tot stand naar een ontwerp met jugendstil-vormen van A.Th. van
Elmpt. De naar de opdrachtgever genoemde voorm. Julius Oppenheimbank
(Pelsterstraat 44/Kleine Pelsterstraat 9) [65] is in twee fasen tot stand gekomen. Het
gedeelte met hoektoren verrees in 1905 naar ontwerp van A.J. Sanders in jugendstil
met Berlage-vormen. Bij de uitbreiding langs de Pelsterstraat in 1910 paste A.Th.
van Elmpt zich in stijl en materiaalgebruik - hardsteen en oranje-gele verblendsteen
- aan bij het oudere gedeelte. De Amsterdamse architect A.D.N. van Gendt en de
Groninger architect G. Nijhuis ontwierpen de uit 1906 daterende voorm.
Rotterdamsche Bank (Akerkhof 36-40) [66]. Het gebouw heeft rationalistische vormen
in de trant van Berlage en enkele historiserende elementen, zoals de toppilaster met
gebeeldhouwde console en de gevelstenen met cartouches. Van Gendt en Nijhuis
werkten ook samen bij het ontwerp voor de voorm. Algemeene Groningsche
Scheepshypotheek Bank (Gedempte Zuiderdiep 137A) [67] uit 1910 met een
vergelijkbare architectuur. Historiserende elementen hier zijn de neobarokke ingang
en de reliëfs in de puntgevel die een schip en een zeeman aan het stuurwiel voorstellen.
Samen met zijn broer J.G. van Gendt Alzn. maakte A.D.N. van Gendt het ontwerp
voor de voorm. Groninger Bank (Munnekeholm 10) [68] uit 1917-'19. De geheel in
grijze zandsteen uitgevoerde voorgevel in art deco-stijl heeft opvallende abstracte,
kapiteelachtige decoraties en geometrische reliëfs. Robuust is ook de N.V. Incassobank
(Vismarkt 54) [69], nu Generale Bank, uit 1923-'24 naar ontwerp van A.W. Kuiler
en L. Drewes. Elementen van de Egyptische en Assyrische bouwkunst zijn verwerkt
bij de zuilen aan weerszijden van de ingangen en bij de zuilenordening voor de
verdiepingen. De Friesch-Groningsche Hypotheekbank (Herestraat 106-108) [70],
nu SNS bank, werd gebouwd in 1928 naar ontwerp van A.Th. van Elmpt in een
expressionistische, sterk verticaal gelede, bouwstijl met art deco-elementen met
beeldhouwwerk van W. Valk.
Kantoren. Het voorm. kantoor van het Nieuwsblad van het Noorden (Gedempte
Zuiderdiep 24) [71] is in 1903 gebouwd in opdracht van R. Hazewinkel Jzn. en
herbergde tevens een drukkerij en zetterij. Het vrijstaande drielaags gebouw werd
ontworpen door G. Nijhuis in jugendstil-vormen. Grote tegeltableaus van tegelfabriek
Van Hulst uit Harlingen tonen de naam van het Nieuwsblad en zwierige
bloemmotieven. Het in 1994 gerestaureerde gebouw bevat in de voorm. directiekamer
een schouw met wapens van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het
pand is nu in gebruik bij Hazewinkel Pers en een uitzendbureau. Het voorm.
expeditiekantoor van Van Gend & Loos (Vismarkt 34A) is gebouwd in 1911-'12
naar ontwerp van P.M.A. Huurman in neogotische stijl. De oorspronkelijke
bedrijfsruimte op de begane grond is gewijzigd in een winkelruimte. De bovenwoning
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dient nu als kantoor. Aan de scheepvaarthistorie van Groningen herinnert het bij het
Hoendiep gelegen voorm. scheepvaartkantoor van de Groninger Lemmer
Stoombootmaatschappij (Eendrachtskade Noordzijde 29/Hoendiepskade 32). Op een
driehoekige plattegrond kwam het gebouw in 1912 tot stand naar ontwerp van G.
Nijhuis en A.Th. van Elmpt in rationalistische vormen met historiserende elementen.
Het heeft ruitvormige natuurstenen gevelstenen met de wapens van de steden
Groningen, Lemmer en Amsterdam - de aanlegplaatsen van de beurtdienst - en met
symbolen die aan de scheepvaart zijn ontleend. Het gebouw herbergt nu verschillende
kantoren. Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht liet in 1935-'38 het
monumentale voorm. kantoor met hotel-restaurant De Faun (Herestraat
81-85/Gedempte Zuiderdiep 31-35) [72] bouwen, naar een ontwerp van A.R. Wittop
Koning in de trant van de Delftse School. Het figuratief beeldhouwwerk - onder meer
de mythologische herders- en bosgod Faunus, waaraan het pand zijn naam ontleend
- is van W. Valk. Het H-vormige gebouw heeft een arcade aan de Herestraat en een
centrale doorgang met een recent glazen ingangsportiek. Het in 1988-'91 gebouwde
monumentale hoofdkantoor van de Gasunie (Concourslaan 17) benadrukt het belang
van de gaswinning in de provincie. Het is door A. Alberts en M. van Huut ontworpen
in een organische bouwstijl.
Horeca. Het pand waar in 1847 de Vereniging van Handelaren in Groningen was
opgericht, werd in 1880 ingericht als café De Beurs (Akerkhof Z.Z. 4) [73]. Het was
tevens het verenigingsgebouw voor de graanhandelaren en commissionairs van de
ernaast gelegen Korenbeurs. Een plaquette in de zijgevel van het wit gepleisterde,
drielaags hoekpand herinnert eraan dat hier in 1885 door F. Domela Nieuwenhuis
de Sociaal-Democratische Bond werd opgericht. Het bruine interieur dateert nog uit
die tijd. Het grote voorm. hotel Herestraat 52 dateert uit 1892 en werd gebouwd in
opdracht van J.H. Willems naar ontwerp van P.M.A. Huurman in een eclectische
bouwstijl. Dezelfde architect ontwierp ook de rijke eclectische gevel van het voorm.
Café Suisse (Herestraat 26) uit 1893 en de in 1908 opgetrokken jugendstil-gevel van
het voorm. café-restaurant Metropole (Herestraat 20), in opdracht van J.W. de Jager.
In de trant van het Nieuwe Bouwen kwam in 1935 het voorm. hotel Hoffman
(Poelestraat 12) tot stand naar ontwerp van A.J. Feberwee. Het vijf bouwlagen hoge
pand is nu in gebruik als restaurant en woningen.
Pakhuizen. Nabij de diepenring rond de binnenstad en de daarop aansluitende
vaarwegen is een zeer groot aantal pakhuizen te vinden, waarvan de meeste dienden
voor de opslag van graan en bier. Nu hebben ze vrijwel alle nieuwe bestemmingen
gekregen als kantoor- en
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bedrijfsruimte of als appartementengebouw. Vanwege het grote aantal geven we een
representatieve selectie; de nieuwe bestemmingen noemen we daarbij niet.
Vanouds had de stad als stapelmarkt voor de producten van de Ommelanden
behoefte aan opslagruimte. De grotere middeleeuwse huizen dienden vaak
voornamelijk als handels- en opslagruimte. Na de middeleeuwen kwamen nieuwe
pakhuizen tot stand, maar dikwijls voorzag men ook oude huizen van een
pakhuisgevel. Een 17de-eeuwse kern heeft het pakhuis Kleine Sleutel (Vishoek 2).
De zuidgevel heeft een overwegend 19de-eeuws karakter maar toont oudere
bouwsporen en inwendig heeft het onderkelderde gebouw moer- en
kinderbintbalklagen. Eveneens van 17de-eeuwse oorsprong zijn de pakhuizen Kleine
Butjesstraat 3 en 5, waarvan het laatste in de 19de eeuw is verbouwd. Aan de Hoge
der A staan diverse oude pakhuizen. Het vierlaags pakhuis London (Hoge der A 21)
- in de kern een 15de-eeuws huis met kap uit de bouwtijd - heeft een gevel met de
gebruikelijke opbouw met hijsluiken en trijshuisje in de middentravee en aan
weerszijden halfrond gesloten vensters. De wit geschilderde tuitgevel toont sporen
van oudere vensteropeningen. De neuten van de ingang zijn gedateerd 1728 en
versierd met een zeemeermin en een zeemeerman. Het pand is gerestaureerd in 1981.
De ernaast gelegen drie, in de rooilijn verspringende, pakhuizen Hoge der A 22-23
zijn vergelijkbaar van opzet en in de kern nog gedeeltelijk middeleeuws. Bij de
19de-eeuwse pakhuisgevels ontbreken de trijshuisjes. De panden zijn gerestaureerd
en verbouwd in 1981-'83. Ook vergelijkbaar is het pakhuis Libau (Hoge der A 5)
met laat-13de-eeuwse kern en in de 18de eeuw voorzien van een traditionele
pakhuisgevel. Andere oude, maar in de 19de eeuw vaak wel enigszins verbouwde,
pakhuizen met dezelfde opzet zijn onder meer Bruine Ruiterstraat 10, Burchtstraat
8 (achterkant Gedempte Zuiderdiep 15), Gasthuisstraat 9 en de pakhuizen Hamburg
(Hoekstraat 42) en Amsterdam (Hoekstraat 44), waarvan de gevels blijkens
gevelstenen respectievelijk uit 1714 en 1731 dateren. Het recent tot wooneenheden
verbouwde pakhuiscomplex Oosterkade 2 van het Groninger veem was bestemd
voor het opslaan van graan en bewerkte agrarische producten. Het werd gebouwd in
1878 in neoclassicistische vormen, kort na de aanleg van de Oosterhaven en het
Eemskanaal. Het langgerekte zeslaags complex herbergde vijf afzonderlijke
pakhuizen, waarvan de namen Duna, Newa, Donau en Weichsel verwijzen naar de
Oost-Europese handelscontacten. In de tweede helft van de 19de eeuw kregen de
traditionele pakhuisgevels een iets plastischer behandeling. Men paste getoogde in
plaats van halfronde openingen toe en deze zijn vaak in een verdiept veld of een
doorgaande, halfrond afgesloten nis gevat. Voorbeelden zijn de gevels van de drie
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hoge pakhuizen Hardewikerstraat 5-9 (1879) en het graanpakhuis Lage der A 21
(1875). Het uit 1880 daterende graanpakhuis Engeland (Noorderhaven 19-21) heeft
een lijstgevel, waarbij de middelste traveeën zijn verhoogd. Aan de rechterzijde staat
een hoge, gesloten uitgevoerde uitbreiding uit 1930 naar ontwerp van M.G. Eelkema.
Bijzonder robuust en plastisch van uitwerking is de gevel van het pakhuis Orion
(Lijnbaanstraat 8) uit 1880. In de trapgevel met ver uitstekende afdekkingen zijn in
gietijzer de naam en het bouwjaar aangebracht. Het pakhuis Overijssel (Aweg 44),
gebouwd in 1884 in opdracht van J.G. Louman, heeft gietijzeren rozetvensters,
hoeklisenen en een middenrisaliet met gepleisterde speklagen.
Het grote, vijflaags voorm. pakhuis Bremen (Westerkade 14a-15), gebouwd in
1891 voor graanhandelaar A.J. Wijnne, heeft een gebogen voorgevel. Het mozaïek
met kaasdragers op de begane grond dateert uit 1949, toen het in gebruik was als
kaaspakhuis. Vooral de centrale ingangstravee is sterk verbouwd. Vanaf het eind
van de 19de eeuw komen meer vijf tot zeven bouwlagen hoge pakhuizen tot stand.
Traditioneel van opzet, maar voorzien van eenvoudige jugenstilelementen, is het
vijflaags voorm. pakhuis Haddingestraat 18 uit 1901, gebouwd in opdracht van B.
Wortelboer. Het vijflaags koffiepakhuis Nieuweweg 33 verrees in 1902 voor de firma
Tiktak naar een ontwerp van G. Nijhuis. Het uit 1885 stammende pakhuis Lage der
A 12 is in 1903 met twee hijstraveeën verbreed en verhoogd tot zeven bouwlagen.
Een strakke gevel met alleen een getoogd fries als decoratie heeft het vijflaags
korenpakhuis Friesland (Aweg 43), gebouwd in 1912 naar ontwerp van K.H. en T.
Holthuis in opdracht van J. van der Veen en M. Dijkstra. Een duidelijke vernieuwing
in de pakhuisarchitectuur is te vinden bij het dekkledenmagazijn van de Gebr.
Waterborg, Lage der A 2, gebouwd in 1923 naar plannen van B. Kazemier & T.
Tonkens. Nieuw is zowel de asymmetrische opzet van dit zeslaags bouwwerk als de
toepassing van reeksen stalen laddervensters. Het houten trijshuisje is opgenomen
in een afsluitende rondboog van de hijstravee. Een gevelsteen met het opschrift ‘In
de jachtwagen
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1723’ herinnert aan een oude schippersherberg die hier eens heeft gestaan.
Eveneens naar plannen van B. Kazemier & T. Tonkens kwam in 1924 de graansilo
aan het Winschoterdiep Westzijde tot stand op de onderbouw van een uit 1890
daterend graanpakhuis. Een glazen dakpaviljoen gaf uitzicht op het laden en lossen.
Bedrijfsgebouwen. Van de vroegere brouwerijen in de stad is de 17de-eeuwse
voorm. brouwerij ‘De Sleutel’ (Noorderhaven Zuidzijde 72) [74] een goed voorbeeld.
De linkerhelft van het dwarse pand met Vlaamse geveltop en trijshuisje is redelijk
oorspronkelijk, de rechterhelft is gewijzigd. De neuten onder de deurposten zijn
voorzien van het jaartal 1746 en de initialen van brouwer Jan Swartwold. Op de hoek
met de Hoge der A hangt een gevelteken in de vorm van een bierton met sleutel. De
uit 1884 daterende sigarenfabriek ‘Insulinde’ ('t Klooster 2) is een sober drielaags
bedrijfsgebouw, verlevendigd met speklagen en decoraties van gele baksteen. Van
de voorm. gemeentelijke gasfabriek [75], gesticht in 1854, is het ‘Regulateurshuis’
(Bloemstraat 36) uit 1892 het belangrijkste restant. Het in rijke chaletstijl uitgevoerde
pand op kruisvormige plattegrond is ontworpen door K.H. Holthuis. Het tegeltableau
boven de ingang werd in 1954 aangeboden door het personeel naar aanleiding van
het honderdjarig bestaan van de fabriek. Vanaf 1922 was het gebouw de portiersloge
van het op het terrein gevestigde elektriciteitsbedrijf. Tussen de diverse
bedrijfsgebouwen op dit terrein staan nog twee, voor de gasfabriek gebouwde
bedrijfshallen; de zuidelijke kwam rond 1910 tot stand naar ontwerp van J.A. Mulock
Houwer, de noordelijke hal met stalen vakwerkconstructie rond 1930. Van de voorm.
Groninger Rijwielfabriek A. Fongers (Hereweg 85) is het in 1896 gebouwde kantoor
met uitgebouwde showroom behouden gebleven, ingeklemd tussen naoorlogse
bouwdelen. Het voornamelijk in neorenaissance-vormen uitgevoerde pand heeft een
vierkant torentje met chaletstijl-vormen. Het voorm. kantoor met pakhuis van de
koffie- en theehandel van H. Smith (Poelestraat 55) [76] verrees in 1898. Het
kantoorgedeelte heeft een hardstenen pui en een timpaan in neoclassicistische vormen.
De toepassing van witte banden en blokken geeft het gebouw verder een
neorenaissancistisch uiterlijk. Het is nu een horecagelegenheid.
In en rondom de binnenstad zijn diverse bedrijfsgebouwen te vinden met
jugendstil-gevels, uitgevoerd in natuursteen en verblendsteen in diverse kleuren en
veelal met een bovenetalage of groot venster over de volle breedte van de verdieping.
Het voorm. meubelmagazijn van de firma J.A. Huizinga (Blekerstraat 12-12a) [77]
is in 1904 gebouwd naar een jugendstil-ontwerp van A.J. Sanders voor de (gesloopte)
meubelfabriek ‘Nederland’ aan de Westersingel. De zandstenen gevelreliëfs met
onder meer figuren met gereedschappen zijn vermoedelijk van beeldhouwer A.M.
van der Lee. De voorm. drielaags meubelfabriek met toonzaal van de firma J.B.
Wachters (Oosterstraat 19) [78] heeft een jugendstil-gevel uit 1905-'06, naar ontwerp
van A.Th. van Elmpt. De gevel is versierd met terracotta sectieltableaus van Joost
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Thooft & Labouchere uit Delft. De hardstenen pilasters hebben medaillons met
reliëfvoorstellingen van timmermansgereedschap. Enigszins vergelijkbaar in opzet
maar soberder in uitvoering is de gevel van het voorm. drielaags kledingatelier met
kantoor en magazijn van de firma S. Muller & Co. (Steentilstraat 21), gebouwd in
1908 naar ontwerp van K. Bolhuis in jugendstil in opdracht van L. van Dam.
Met jugendstil-elementen uitgevoerd is het gebouw van de voorm. Melkinrichting
Stad en Lande (Werfstraat 1-2/Noorderhaven 65) [79] uit 1909, gebouwd in opdracht
van Y. van Yperen voor de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek van die naam naar
ontwerp van G. Nijhuis. In de gevel van het kantoorgedeelte aan de Noorderhaven
zitten tegeltableaus voorstellende een grasland met koeien en melkfabriek en een
vrouw met melkemmers. De fabriek ging al in 1923 failliet. Het voorm. oliemagazijn
met directeurswoning van de firma Roelfssema (Hoendiepskade 24-25a) dateert uit
1911 en is in opdracht van W.J. Roelfssema Pzn. gebouwd naar een ontwerp van
M.G. Eelkema. De bijbehorende fabriek van de firma stond in Hoogkerk. De voorm.
socialistische coöperatieve bakkerij ‘De Toekomst’ (Taco Mesdagplein 7-7a), nu
kantoor, is gebouwd in 1913 naar ontwerp van de Amsterdamse architecten Z.
Guldenen en M. Geldmaker. De door A.M. van der Lee gebeeldhouwde
ingangsomlijsting symboliseert de arbeid. Uitgebeeld zijn een industriearbeider met
voorhamer, een landarbeider met schop en in het fries een rijzende zon en naakte
symbolische figuren. Aannemer H.A. Birza liet in 1928 het drielaags bedrijfspand
met bovenwoning Balistraat 6 bouwen, naar ontwerp van J.A. Boer in strakke
expressionistische vormen. Eveneens expressionistisch is de voorm. confectiefabriek
van de Gebr. Levie (W.A. Scholtenstraat 10) uit 1930, naar plannen van A.W. Kuiler
en L. Drewes. Het station (Stationsplein 2) [80] kwam in 1893-'96 tot stand - de
gevelsteen
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geeft 1895 aan - en verving een voorganger in houtskeletbouw. De Amsterdamse
architect I. Gosschalk maakte het ontwerp in rijk gedecoreerde neorenaissance-stijl
met neogotische elementen. Het langgerekte gebouw heeft een middenpaviljoen met
hoofdingang en hal, twee hoekpaviljoens en twee verbindende, lagere zijvleugels
met aan de straatzijde - voor Nederland unieke - buitengalerijen. In de sluitstenen
van de galerijbogen symboliseren de gebeeldhouwde koppen van een boer en boerin
de landbouw als bron van de Groninger welvaart. In de omlijsting van de dienstingang
in de westelijke galerij zijn koppen van een postbode en een conducteur verwerkt.
Enkele wacht- en restauratieruimten hebben nog de oorspronkelijke aankleding. De
hoge ingangshal wordt verlicht via een groot half roosvenster in de voorgevel. De
hal heeft fraaie tegeltableaus en een plafond in papier-maché. De ingang is voorzien
van een gietijzeren voorportaal met luifel. Links van het hoofdgebouw staat een kiosk
op kruisvormige plattegrond. De gebogen perron-overkappingen met geklonken
vakwerkspanten op gecanneleerde, met kapitelen bekroonde gietijzeren zuilen dateren
uit de bouwtijd.
Het hoofdrioolgemaal (Damsterdiep 146) voor het bemalen van de stadsuitbreiding
Plan Oost (Oosterparkwijk) kwam in 1928 tot stand naar ontwerp van S.J. Bouma
in de stijl van het kubistisch expressionisme.
Watertorens. De watertoren Noord (Noorderbinnensingel 14) [81] is in 1908
opgericht ten behoeve van het Academisch Ziekenhuis. Hij werd gebouwd door de
Duitse firma A. Wilke & Co. Dampfkessel und Gasometer Fabrik Braunschweig.
Het was de eerste watertoren in Nederland met een stalen onderbouw; een type
waarvan er in Nederland slechts drie zijn gebouwd. Het cilindrische ijzeren
Barkhausenreservoir heeft een twaalfzijdige bakstenen mantel. De toren deed dienst
tot 1977 en is in 1988 gerestaureerd. De uit 1912

Groningen, Watertoren Noord

daterende watertoren Dr. C. Hofstede de Grootkade 48 van het Gemeentelijk
Waterleidingbedrijf heeft een gelede, zestienkantige schacht, een uitkragende
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cilindervormige bovenbouw met decoratief fries en een tentdak met dakkapellen,
lantaarn en pinakel. Boven de toegangsdeur hangt een in natuursteen uitgevoerd
stadswapen met bouwjaar. De historiserende vormgeving van J.A. Mulock Houwer
kan worden gezien als een reactie op de veel modernere watertoren Noord. Het
oorspronkelijke ijzeren hangbodemreservoir is in 1945 bij een beschieting vernield.
Het spoorwegviaduct (Hereweg ong.) is een ijzeren balkbrug op jukken en stenen
‘landhoofden’ uit omstreeks 1870. Bij een verbreding in 1926 naar plannen van S.J.
Bouma zijn de natuurstenen balustrade, de gestileerde ijzeren leuningen en enkele
trappen aangebracht.
De Westerhavensluis (Bij de Sluis ong.) [82], in 1864 door Provinciale Waterstaat
aangelegd tussen het Noord-Willemskanaal en de westelijke stadsgracht, bestaat uit
een rechte sluiskolk met houten sluisdeuren. De stalen klapbrug aan de oostzijde is
naoorlogs. Het eveneens uit 1864 stammende voorm. sluiskantoor annex
sluismeesterswoning (Bij de Sluis 5) is nu in
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gebruik als particulier woonhuis, maar draagt nog wel de zwarte belettering
‘Sluiskantoor’. Aan weerszijden staan voorm. schipperswoningen uit 1885.
Havenkantoren. Uit omstreeks 1870 dateert het voorm. gemeentelijke
havenkantoor Noorderhaven 64a [83], in een sobere eclectische bouwstijl. In het
timpaan van de afgeschuinde hoek prijkt het stadswapen. In opdracht van Provinciale
Waterstaat werd in 1910 het voorm. havenkantoor annex woonhuis Westerhaven
10-10a gebouwd in ‘Um 1800’-vormen. Na het dempen van de Westerhaven in 1962
verloor het zijn functie. Het moderne havenkantoor Oosterkade 14 is in 1989-'90
gebouwd naar ontwerp van G. Daan. De opvallende lensvormige opzet en de gevels
in geprofileerd aluminium refereren aan de boeg van een schip.
Bruggen. Van de diverse bruggen over de diepenring rond de binnenstad heeft
alleen de Poelebrug [84] over het Schuitendiep haar oorspronkelijke constructie
redelijk bewaard. De uit 1871 daterende, ongelijkarmige ijzeren draaibrug rust op
een ronde, bakstenen draaipijler. In 1934 zijn wel de landhoofden uitgebreid en de
huidige leuningen aangebracht. De Trompbrug [85] over het Verbindingskanaal is
een, vermoedelijk uit 1879 daterende, brug voor fietsers en voetgangers. Deze in
1996 ingrijpend

Groningen, Trompbrug

herstelde ijzeren draaibrug heeft tuiwerk en een ronde bakstenen draaipijler. Langs
de diepen zijn enkele achtkante houten brugwachtershuisjes uit het midden van de
jaren twintig te vinden, te weten aan de Turfsingel, bij de Abrug en bij het
Winschoterdiep. De uit 1935 daterende Oostersluisbrug tussen het Van
Starkenborghkanaal en het Eemskanaal heeft bakstenen borstweringen die eindigen
in granieten mannenkoppen die de vier windstreken symboliseren; ze zijn in 1938
gemaakt door G. Jacobs van den Hof. De Plantsoenbrug over het Reitdiep is een
basculebrug uit 1937 in de stijl van de Delftse School naar ontwerp van S.J. Bouma.
De Kijk in 't Jatbrug over de Noorderhaven dateert uit 1942-'43 en is versierd met
manshoge granieten beelden van W. Valk voorstellende een scheepsbouwer, een
koopvrouw, een korendrager en een visvrouw. Transformatorhuisjes. In opdracht
van het Gemeentelijk Energiebedrijf ontwierp S.J. Bouma in expressionistische stijl
het transformatorhuisje Nieuwe Ebbingestraat 137 I uit 1925. Het heeft een
paraboolvormige kap en aan de voorgevel in siersmeedwerk de letters GEB. Eveneens
van zijn hand is het expressionistische transformatorhuisje Esserhaag 2 uit 1933.
Straatmeubilair. In de middenberm van de Ubbo Emmiussingel staat een zinken,
urnvormige siervaas in empire-vormen uit 1885. De industrieel J.E. van Hasselt
schonk in 1923 aan de gemeente de vrijstaande openbare klok op de kruising van de
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Verlengde Hereweg met de Helperbrink, schuin tegenover diens (verdwenen)
tricotagefabriek.
Gedenktekens. Buiten de reeds elders vermelde gedenktekens noemen we het
borstbeeld van majoor L.W.J.K. Thomson (bij Hereweg 101) uit 1919 naar ontwerp
A. Falise, het monument voor Jozef Israels (Hereplein), in 1922 uitgevoerd door A.
Hesselink, het landelijk bekende Peerd van ome Loeks (Stationsplein), in 1959 in
beton gegoten door J. de Baat en ten slotte het Monument voor de Gevallenen
(Martinikerkhof) uit 1959 naar ontwerp van L.O. Wenckebach. Dit laatste monument
in brons en kalksteen verbeeldt de strijd tussen Goed en Kwaad in de vorm van St.
Joris en de draak.
Zwembaden. Van de in 1881 opgerichte eerste Gemeentelijke Badinrichting is
het openluchtbad verdwenen maar het entreegebouw (Kleine Badstraat 2-4) behouden.
Het langgerekte gebouw met middenopbouw vertoont chalet-achtige elementen. Nu
is het een buurtcentrum. In het interbellum kwamen twee overdekte zwembaden tot
stand. Het nog in gebruik zijnde Helperbad (Moddermanlaan 40) is in 1925 gebouwd
naar ontwerp van architect M.G. Eelkema, die de bouw zelf bekostigde. De voorbouw
met twee haakse, hoger opgaande vleugels is voorzien van golvende daklijsten.
Gebeeldhouwde vissen flankeren de ingang. De betegeling met diermotieven in het
interieur is nog redelijk intact. Links van de voorbouw staat een naoorlogse aanbouw.
Niet meer in gebruik is het Noorderbad (Oosterhamrikkade N.Z. 66) [86] uit 1933,
naar ontwerp van J.A. Boer in een kubistisch-expressionistische bouwstijl. De
bioscoop ‘Grand Theatre’ (Grote Markt 35) [87] is in 1929 gebouwd naar ontwerp
van G. Saville. Achter de brede schermachtige gevel in art deco-vormen is rond 1996
een modern theatercomplex tot stand gekomen. De entree, het trappenhuis en de
foyer zijn in verbouwde vorm behouden gebleven.
Parken. Het in 1765 aangelegde Sterrebos (Hereweg ong.) is na de
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sloop van de Linie van Helpman in 1882 uitgebreid en veranderd in Engelse
landschapsstijl naar ontwerp van L.P. Zocher. Op het noordwestelijke deel van de
17de-eeuwse vestingwallen is in 1882 naar ontwerp van J.G. van Beusekom en H.
Copijn het Noorderplantsoen (Kruissingel e.o.) [88] aangelegd in Engelse
landschapsstijl. Naar plannen van J.A. Mulock Houwer zijn in het begin van de 20ste
eeuw enkele toevoegingen tot stand gekomen. Uit 1905 dateert de vierkante
muziekkoepel in jugendstil-vormen. Nabij de geometrische vijverpartij staat het in
opdracht van brouwerij Oranjeboom in 1930 gebouwde parkpaviljoen (Kruissingel
1), naar ontwerp van S.J. Bouma met kubische elementen in de trant van De
Stijlarchitect J.J.P. Oud. Het Stadspark (Concourslaan e.o.) werd vanaf 1913
aangelegd als volkspark voor de arbeidersklasse door de Vereeniging Het Stadspark.
Het westelijke deel heeft een romantische landschappelijke aanleg naar ontwerp van
L.A. Springer. Het oostelijke deel van het park heeft vanwege de later toegevoegde
recreatieve elementen, zoals sportvelden en een renen drafbaan, een strakkere
landschapsstijl gekregen. Na de oorlog is het park verder uitgebreid. Bij de entree
van het oudste deel staat een fontein, die rond 1931 is omgebouwd tot een monument
voor J.E. Scholten (†1918), vanaf het initiatief in 1909 de drijvende kracht achter
het park. Sculpturen van A. Hesselink tonen onder meer een jongen en een meisje
in sporttenue en renpaarden. Bij de grote, grillig gevormde vijver in het park staat
het in 1926 naar plannen van Mulock Houwer opgetrokken stadsparkpaviljoen, aan
de achterzijde recent voorzien van een glazen paviljoen. Verscholen in de bosschages
staat een door beeldhouwer E.C.E. Colinet ontworpen bronzen beeld van de aartsengel
Michaël in gevecht met de draak, geleverd door de Compagnie des Bronzes Bruxelles
in 1883 aan W.A. Scholten en rond 1930 in park geplaatst.
Begraafplaatsen. De op een driehoekig terrein in 1827 aangelegde
Noorderbegraafplaats (Moesstraat 98) [89] heeft een neoclassicistisch ingangshek
met daarnaast de voorm. opzichterswoning uit 1871. Het ernaast

Groningen, Zuiderbegraafplaats, graftombe W.A. Scholten

gelegen baarhuisje is iets jonger. Een deel van het terrein dient als Isr. begraafplaats.
De rechthoekig aangelegde Zuiderbegraafplaats (Hereweg 87) werd in 1828 in
gebruik genomen. De opzichterswoning uit 1876 is een eclectisch ontwerp van J.G.
van Beusekom. Midden op de begraafplaats bevindt zich de, voor Nederlandse
begrippen enorme, marmeren graftombe van de familie Scholten. De Groninger
aardappelmeel- en strokartonfabrikant W.A. Scholten ontwierp zelf de in 1882
opgerichte, rijk gedecoreerde graftombe. Plaquettes noemen de landen waar Scholten
fabrieken stichtte; ovale reliëfvoorstellingen symboliseren handel, nijverheid en
industrie. Boven de koperen deuren is na de dood van W.A. Scholten (†1892) een
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door P.A. de Leeuw gebeeldhouwde treurende vrouwenfiguur aangebracht met in
haar hand zijn buste. Verder zijn onder meer interessant het gietijzeren grafmonument
voor de op de Schelde gesneuvelde schout-bij-nacht Jan Evert Lewe van Aduard
(†1832) en het in 1862 heropgerichte monument voor de Groninger schutters en
vrijwillige jagers die in 1831 te Houthalen en Bautersem sneuvelden.
Vermeldenswaardig zijn onder meer de graven van dominee H. de Cock (†1842),
voorman van de Afscheiding van 1834, de dichter J.J.A. Goeverneur (†1889), de
uitgevers J.B. Wolters (†1860) en P. Noordhoff (†1903), rijksarchivaris J.A. Feith
(†1913), de schilder O. Eerelman (†1926) en het familiegraf van de fietsenfabrikanten
Fongers. Het recent van een nieuwe aula voorziene R.K. kerkhof (Hereweg 89) is
aangelegd in 1873.
Naast de eenvoudige neogotische kapel met crypte naar ontwerp van P.J.H. Cuypers
staat een groot bronzen beeld van een tronende Christus, gemaakt in 1936 door atelier
Brom. Er zijn enkele interessante graftombes, waaronder de neogotische tombe van
de familie Payens en Alofs (omstreeks 1875) naar ontwerp van J.F. Scheepers. Een
oorlogsmonument uit 1946 herdenkt de Groninger verzetsstrijders in de Tweede
Wereldoorlog. De Alg. begraafplaats Esserveld (Esserweg 20) is in 1924 met een
concentrische opbouw aangelegd naar ontwerp van S.J. Bouma. Het omgrachte terrein
is toegankelijk via een brug en een houten poortgebouw met mortuarium en
klokkentorentje; brug en poortgebouw zijn uitgevoerd in expressionistische vormen.
In het midden van de parkachtige begraafplaats staat een monument voor de
gefusilleerden uit kamp Westerbork, met beeldhouwwerk van W. Valk (1948).
Interessante grafmonumenten zijn die van burgemeester E. van Ketwich Verschuur
(†1924) en van de ‘pionier’ van de SDAP in Groningen, J.H.A. Schaper (†1934).
Verder is er het graf van de directeur Gemeentewerken J.A. Mulock Houwer (†1933).
Noorderhoogebrug. Dit gehucht
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ten noorden van Groningen grenst nu vrijwel aan de nieuwbouw van de stad
Groningen. De windmolen ‘Wilhelmina’ (Molenstreek 1) is een hoge achtkante
stellingkorenmolen met gepleisterde onderbouw, gebouwd in 1907 door molenmaker
J. Wiertsema & Zn. voor G. Nienhuis ter plaatse van een afgebrande voorganger.
Delen van de molen zijn afkomstig van een in 1907 afgebroken pel- en korenmolen
uit Sappemeer. De kap toont het jaartal 1982 van de restauratie. Ten noordoosten
van het gehucht staat de poldermolen 't Witte Lam' (bij Groningerweg 46), een met
riet gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren. De in 1974 gerestaureerde molen
dateert uit 1860 en is gebouwd ter vervanging van een spinnenkopwatermolen uit
1818.
Dorkwerd. Dit wierdegehucht nabij het Reitdiep ten noordwesten van Groningen
ontstond in de vroege middeleeuwen. De wierde werd rond 1911 grotendeels
afgegraven. De Herv. kerk (bij Zijlvesterweg 16) is een eenvoudige zaalkerk met
driezijdige koorsluiting en een toren van twee geledingen met tentdak. De kerk werd
in 1648 gebouwd met hergebruikte, oudere kloostermoppen van een wellicht rond
1200 gebouwde voorganger. In de in 1869 toegevoegde toren hangt een klok uit
1682, gegoten door G. Schimmel. In 1875 is de buitenzijde van de kerk gepleisterd.
Het orgel is mogelijk rond 1850 gebouwd door de firma Van Oeckelen en in 1908
aangekocht voor deze kerk. De grote kop-hals-rompboerderij Zijlvesterweg 14 heeft
een voorhuis met daarop het jaartal 1731. De grote schuur met zijlangsdeel is
grotendeels met riet gedekt.

Grootegast
Wegdorp, ontstaan in de late middeleeuwen op twee zandruggen. Daar kwamen twee
evenwijdige bebouwingslinten tot ontwikkeling ter plaatse van de huidige Hoofdstraat
en Bovenweg. Na de Tweede Wereldoorlog is het tussenliggende gebied geheel
bebouwd geraakt. De Herv. kerk (bij Hoflaan 53) is een kleine, met uitzondering
van de achtermuur gepleisterde, recht gesloten zaalkerk met dakruiter, ontstaan in
1829

Grootegast, Raadhuis

door verbouwing van een 17de-eeuwse kerk. De door pilasters gelede muren hebben
rondboogvensters. In de 19de-eeuwse dakruiter hangt een klok uit 1611.
Het raadhuis (Hoofdstraat 97) is een L-vormig gebouw met opengewerkte toren
in de binnenhoek, gebouwd in 1912 naar plannen van S. Blokzijl met Berlage-invloed
en jugendstil-details. In 1981 werd het pand vergroot en in 1991 kreeg het een nieuwe
vleugel.
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Het woonhuis Hoofdstraat 92 is een gepleisterd eenlaags herenhuis met eclectische
details uit omstreeks 1870. Het vrijstaande koetshuis is in vergelijkbare stijl gebouwd.
Het voorm. logement ‘Het gemeentehuis’ (Hoofdstraat 99) is een breed blokvormig
herenhuis met schilddak en brede kroonlijst. Het smalle, meer naar achteren gelegen
rechterdeel was van 1902 tot 1912 in gebruik als raadhuis. Het gebouw werd
waarschijnlijk omstreeks 1870 gebouwd en is nu als kantoor in gebruik.
De boerderij Hoofdstraat 13 dateert uit omstreeks 1935 en is een moderne
stelpboerderij met expressionistische elementen. Op het erf staat een stookhok uit
dezelfde tijd.

Haren
Wegdorp, gelegen op de Hondsrug aan de weg van Groningen naar Assen en ontstaan
in de vroege middeleeuwen toen hier twee essen werden aangelegd. De bijbehorende
groengronden aan beide zijden werden al in de 12de eeuw beschermd door de aanleg
van dijkjes langs de Hunze in het oosten en de Drentse A in het westen. In de 14de
eeuw kwam de dijk tussen Paterswolde en Haren, de huidige Meerweg, tot stand.
Bij de kruising met de Rijksstraatweg verrees een eerste bebouwingskern. Vanaf
1740 vond ten westen van de Hoornsedijk - de westelijke begrenzing van de Drentsche
Aa - vervening plaats, wat uiteindelijk leidde tot het ontstaan van Paterswolder Meer.
De Drentse A werd gekanaliseerd bij de aanleg van de Noord-Willemsvaart in 1860.
Aan de oostzijde van het dorp kwam in 1870 de spoorlijn Groningen-Meppel te
liggen; deze werd in 1916-'20 voorzien van een rangeerterrein. Bij het zuidelijk
gelegen gehucht Harenermolen was van 1850 tot 1920 het atelier van de orgelbouwers
Van Oeckelen gevestigd.
Hoewel er in het gebied al in de 17de eeuw enkele buitenplaatsen waren aangelegd,
zette de aanleg daarvan pas vanaf het begin van de 19de eeuw echt door. Vanaf het
eind van de 19de eeuw werd deze ontwikkeling gevolgd door de vestiging van
notabelen, renteniers en forenzen. Vanaf omstreeks 1910 leidde dit tevens tot recreatie
aan het Paterswoldermeer, waar in 1921 een zwembad ontstond. De ontwikkeling
van Haren als forenzendorp leidde tot de bouw van het tuindorp Onnen aan de
oostzijde. Ook werd het gebied tussen de Rijksstraatweg en de spoorlijn gaandeweg
volgebouwd met vrijstaande villa's. In 1935 volgde een uitbreidingsplan, waarvan
alleen aanzetten verwezenlijkt werden rond de Dilgtweg in het noorden en de
Emmalaan en Wilhelminalaan in het westen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam
vooral ten westen van de Rijksstraatweg en ten oosten van het spoor nieuwe
woonbebouwing tot ontwikkeling.
De Herv. kerk (Rijksstraatweg 188), oorspronkelijk gewijd aan St.-Nicolaas, is
een eenbeukige kerk met een smaller, recht gesloten koor en een forse toren. De kerk
is in haar geheel ontstaan in de eerste helft van de 13de eeuw. Het koor heeft in de
oostgevel drie gedichte vensters en nissen in de top. De muren van het schip zijn
uitwendig voorzien van
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lisenen en spaarbogen en inwendig van muurpijlers. In 1864 werd de kerk hersteld
en in 1891 volgde aan de oostzijde een uitbreiding met een consistoriekamer naar
ontwerp van N.W. Lit.
Het interieur van het koor wordt overdekt door een meloenvormig gewelf; het
schip is voorzien van een later aangebrachte houten zoldering. Tot de kerkinventaris
behoren een door Casper Struiwig gesneden preekstoel met klankbord (1725), een
herenbank met overhuiving (1616), twee andere herenbanken (18de eeuw) en een
door A.A. Hinsz gebouwd orgel (1770, ingrijpend hersteld 1958). De kerkvloer bevat
enkele zerken, waarvan die voor schout Jan Rumrinck (†1616) de oudste is.
De forse toren van vijf geledingen stamt uit de eerste helft van de 13de eeuw en
werd hersteld na een brand in 1485 en opnieuw in 1714. Bij een ingrijpende restauratie
in 1914, naar plannen van C.H. Peters, kreeg de toren een hoge achtkantige spits
tussen vier topgevels. Op de verdieping van de toren bevindt zich een met een ribloos
kruisgewelf overdekte kapel die oorspronkelijk in open verbinding met de kerk stond.
In de toren hangt een klok die oorspronkelijk uit 1698 dateerde, maar die na de
Tweede Wereldoorlog is hergoten door J. van Bergen.
De Geref. kerk (Kerkstraat 14) is een kruiskerk met slanke toren, gebouwd in
1913 naar plannen van Y. van der Veen op de plaats van een uit 1881 stammende
voorganger. Bij een verbouwing in 1961, naar plannen van L.H. Reitsma, kreeg de
toren een nieuwe spits.
De R.K. St.-Nicolaaskerk (Irenelaan 4) is een gebouw op waaiervormige
plattegrond met omlopende gangen en een moderne ingangspartij waarvan de deuren
met brons zijn bekleed. De kerk werd in 1957-'59 gebouwd naar ontwerp van J.
Dresme. De pastorie (Irenelaan 2) stamt uit dezelfde tijd.
Scholen. De openbare lagere school Waterhuizerweg 5 werd in 1922-'23 gebouwd
naar plannen van P. Hamers. De zevenklassige school met gymnastieklokaal heeft
een plattegrond met kruisende armen en lokalen aan de tuinzijde. De voorm. openbare
lagere school Kerkstraat 4 kwam in 1927 tot stand

Haren, Huis Voorveld

naar plannen van A.W. Kuiler en L. Drewes. De school heeft een L-vormige
plattegrond met klaslokalen aan de speelpleinzijde en in de binnenhoek een hoger
oprijzende achtkante kamer voor het schoolhoofd. Het gebouw is nu een buurtcentrum.
Het Huis Hemmen (Rijksstraatweg 63) ontstond in de 17de eeuw als Hof te
Hemmen. In 1805 volgde sloop en nieuwbouw, waarna het vanaf 1841 als buiten
diende voor O.J. Quintus die het liet verbouwen. In opdracht van A. de Muinck
Keizer werd het huis in 1918 ingrijpend verbouwd naar plannen van A.W. Kuiler en
L. Drewes. De hoofdvorm werd hierbij echter gehandhaafd. Daarna ging het dienst
doen als ‘Kinderziekenhuis W.A. Scholten’ en nu is het een Instituut voor Doven.
Het landhuis Voorveld (Rijksstraatweg 361) wordt voor het eerst genoemd in
1778. In 1832 was het bezit van R. de Sitter en in 1919 van G. Mesdag. Deze laatste
liet het bestaande huis vervangen door het huidige, naar plannen van
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Haren, 't Huis de Wolf

Haren, Woonhuis Rijksstraatweg 19

K.P.C. de Bazel. Het forse, gepleisterde pand heeft een hoog oprijzend schilddak en
een loggia op de verdieping in het middenrisaliet. De beide dienstwoningen
(Rijksstraatweg 359 en 361) stammen uit dezelfde tijd.
Woonhuizen. Haren biedt een staalkaart aan rijkere vrijstaande woonhuizen in
diverse stijlen. Tot de oudste behoort het landhuis Rijksstraatweg 24, in
neoclassicistische vormen gebouwd rond 1875. Een voorbeeld van rijke
neorenaissance-stijl is de villa 't Huis de Wolf (Rijksstraatweg 76), in 1892
opgetrokken voor A. Wassenaar en H. van Wely. Het smalle, hoge pand heeft een
pronkrisaliet met topgevel en een kleine hoektoren boven de ingang. In 1917 kwam
het aan de Staat der Nederlanden en ontstond aan de achterzijde de hortus. Hester
Stede (Rijksstraatweg 348) is een bescheiden eenlaags villa in chaletstijl uit omstreeks
1895. Jugendstil-vormen hebben de villa's Rijksstraatweg 19
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Haren, Woonhuis Rijksstraatweg 342

(omstreeks 1908 - met fraai tegeltableau), Liquenda (Rijksstraatweg 69, omstreeks
1910), 't Klaverblad (Rijksstraatweg 70, omstreeks 1912) en Huize Welkom
(Rijksstraatweg 59, omstreeks 1915). De villa Weg voor de Jagerskampen 30
(omstreeks 1915) heeft details in chalet-stijl. Huize de Kempenaar (Rijksstraatweg
240) is een imposant landhuis uit omstreeks 1910 naar plannen van G. Knuttel, dat
- evenals het naastgelegen pand Rijksstraatweg 242 - in de Hollands-classicistische
variant van de ‘Um 1800’-stijl werd gebouwd. Eveneens in ‘Um 1800’-stijl uitgevoerd
is de Riethof (Ruitersteeg 3) uit omstreeks 1918. De rond 1924 gebouwde villa De
Dobbe (Rijksstraatweg 381) neigt naar de Engelse landhuisstijl. Op de overgang van
de ‘Um 1800’-stijl en het expressionisme staan twee rond 1926 door A.R. Wittop
Koning ontworpen villa's: Rijksstraatweg 333 en De Dilcht (Rijksstraatweg 17).
Vooral villa's in expressionistische vormen zijn in Haren ruim vertegenwoordigd.
Tot de meeste expressieve - met gebogen muurvlakken en grote rieten daken - behoren
Molenweg 18 (omstreeks 1925) en de Lindenhof (Julianalaan 11, omstreeks 1930).
Andere kenmerkende voorbeelden uit die tijd zijn Weg voor de Jagerskampen 3,
Julianalaan 2-4 en Westerse Drift 95. Uit 1930 dateren Het Uilennest (Stationsweg
20), naar plannen van J.A. Boer, en Terborgsteeg 4, naar ontwerp van A.W. Kuiler
en L. Drewes. Kubistisch-expressionistisch van karakter is Rijksstraatweg 342, het
woonhuis dat E. Reitsma in 1928 voor zichzelf ontwierp en dat wel ‘het fortje’ werd
genoemd. De uitbreiding aan de zijkant is van de hand van zijn zoon, L.H. Reitsma.
Soberder van vorm, maar nog wel kubistisch-expressionistisch van vorm zijn 't
Zunneke (Rijksstraatweg 353) en Terborghs Hof (Rijksstraatweg 215), beide uit
omstreeks 1930. De villa's Dilgtweg 6 (omstreeks 1936) en Lutsborgweg 56
(omstreeks 1938) tonen het voortzetten van de expressionistische traditie.
Het tuindorp Onnen (Tuindorpweg e.o.) werd in 1920 aangelegd voor
spoorwegpersoneel van het in de nabijheid aangelegde rangeerterrein Onnen. Voor
de eerste twee fasen werd Ph.J. Hamers als architect aangetrokken en voor de laatste
fase, die rond 1936 gereed kwam, H.A. Pothoven. Het tuinontwerp werd verzorgd
door J. Vroom.
Boerderijen. In het dorp staan diverse interessante boerderijen. Goede voorbeelden
van kleine hallenhuisboerderijen met dwarsdeel en baander in een versmald schuurdeel
- het zogeheten Gorechtse type - zijn Lutsborgsweg 68 en 69, beide gebouwd rond
1880. Hemnik (Lutsborgweg 73) is een kleine hallenhuisboerderij uit 1868 met
schuurgedeelte en baander aan de voorzijde. De tot woning verbouwde boerderij
Lutsborgsweg 74 is van het hallenhuistype met dwarsdeel en naar achteren liggende
baander. De boerderij Rijksstraatweg 10 heeft een midden-19de-eeuws dwars voorhuis
en een omlijste ingang. De Laankamp (Rijksstraatweg 73) is een goed voorbeeld van
een moderne Oldambster boerderij met dwars gebouwd voorhuis in expressionistische
vormen uit 1926.
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De voorm. vervenerswoningen Meerweg 217-219 werden waarschijnlijk in de
eerste helft van de 19de eeuw gebouwd. Ze vormen een langgerekt eenlaags, met
riet gedekt gebouw met vlechtingen in de topgevels. De huisjes hebben later mogelijk
ook dienst gedaan als vissershutten.
Windmolens. De hoge, ronde en geheel gepleisterde bakstenen stellingkorenmolen
De Hoop (Rijksstraatweg 133) werd gebouwd in 1843 als oliemolen voor J. Pieters.
De molen en omringende bedrijfswoningen zijn in 1961 gerestaureerd. Molen De
Helper (bij Hoornsedijk 8), gelegen ten westen van Haren, is een met hout beklede
bovenkruier op veldmuren, voorzien van een

Haren, Theehuis

vijzel. Deze poldermolen werd in 1863 gebouwd door molenmaker P. Medendorp
en bemaalde oorspronkelijk de polder Helpman. Hij is in 1970-'71 op zijn huidige
plaats herbouwd.
Het tolhuis (Onnerweg 49) werd kort na 1848 gebouwd, nadat men de weg naar
Zuidlaren had verhard. Het pand met versmald voorhuis heeft karakteristieke gesneden
windveren.
Het gemeentelijke drinkwaterbedrijf (Oosterweg 107) werd in 1907 gesticht
door de gemeente Groningen. Het complex bestaat uit enkele in 1910-'11 opgetrokken
gebouwen: een filtergebouw, een pompstation, een machinegebouw annex kantoor
en een dubbele dienstwoning. Het functionalistische, in gewapend beton uitgevoerde
voorzuiveringsgebouw dateert uit 1935. In het machinehuis staat een grote dieselpomp,
vervaardigd in 1932 door de firma Stork.
Wachthuisjes. Het houten tramwachthuisje (bij Rijksstraatweg 226) werd rond
1910 gebouwd voor de Tramweg-Maatschappij Zuidlaren-Groningen, die hier van
1891 tot 1919 een halte had. Het bakstenen buswacht- annex trafohuisje
(Rijksstraatweg 326) dateert uit 1926 en heeft sobere expressionistische vormen.
Het viaduct (Viaductweg ong.) over het tussen 1916 en 1920 aangelegde
rangeerterrein Onnen werd in 1920 gebouwd en bestaat uit twee in ijzeren
vakwerkconstructie uitgevoerde brugdelen die door een pyloon met elkaar zijn
verbonden.
Het theehuis (Meerweg 225) werd in 1908 voor J.E. Scholten gebouwd. Het
houten huis was oorspronkelijk op palen gebouwd en werd daarom wel de
‘Paalkoepel’ genoemd. Vanaf het terras is er
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Haren, Manege

een fraai uitzicht over het Paterswolder Meer. In 1984 zijn in de toegangsdeur nieuwe
geëtste ruiten met jugendstilmotieven aangebracht en heeft het een horecafunctie
gekregen.
De visvijver Sassenhein (Lutsborgsweg 53) is oorspronkelijk een petgat, dat in
1909 door Sas(kia) en Hein Aalderink aan de ‘Hengelclub Groningen’ werd
geschonken. De club liet hier in 1922 een houten dienstwoning bouwen en in 1938
een houten paviljoen. Het clubgebouw (Meerweg 227) van de op initiatief van J.E.
Scholten opgerichte Vereniging Watersport Paterswolde is in 1917 gebouwd naar
plannen van A.W. Kuiler. Het forse pand in late ‘Um 1800’-vormen heeft op de
verdieping een groot terras aan de zijde van het Paterswolder Meer. Het werd in 1987
gerestaureerd en is nu het clubhuis van de Vereniging Watersport De Twee Provinciën.
Vlakbij liggen zeven onderling verbonden boothuizen (Meerweg 237) uit de jaren
twintig, gerestaureerd rond 1982.
De manege (Viaductweg 8) dateert uit 1932 en heeft een geheel houten constructie
met inwendig houten vakwerkspanten en uitwendig licht expressionistische details.
Aan de oorspronkelijke paardenstallen werden in 1937 en 1971 extra paardenboxen
toegevoegd.
De hortus van de Rijksuniversiteit Groningen (Kerklaan 34) kwam in 1929-'30
tot stand op het terrein van het in 1917 verworven landgoed De Wolf. Er werden een
arboretum, een pinetum en wilde plantentuinen aangelegd. Nadat de stad Groningen
in 1966 de oude hortus had afgestoten, volgde uitbreiding naar het noorden en oosten.
In 1967 kreeg de hortus een nieuwe kas, een systematische (kruiden)tuin en een
rotstuin. Diverse thematuinen van de Floriade 1992 te Zoetermeer heeft men erheen
overgebracht. In 1994 werd de replica van een 16de-eeuwse Chinese tuin uit het
‘Verboden Rijk van Ming’ geopend, ontworpen door de Chinese tuinarchitect Le
Wei Zhong.
De Alg. begraafplaats De Eshof (Rijksstraatweg 290) werd rond 1906 aangelegd
in de vorm van een park met naast de grafvelden een vijver, bankjes en terrasachtige
plekken. Bij een uitbreiding in 1918 voegde men ook een met riet gedekt poortgebouw
met aula en dienstwoning toe.
Poldermolen ‘De Biks’ (bij Noorderhooidijk 2), gelegen ten oosten van Haren,
is een met hout beklede bovenkruier op veldmuren, in 1928 voorzien van drie
schroefpompen. De poldermolen werd in 1857 gebouwd door molenbouwer H. ten
Have en bemaalde de Onnerpolder. Hij is in 1978-'79 gerestaureerd.
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Onnen. Dit esdorp ten zuidoosten van Haren ligt op de oostflank van de Hondsrug
en wordt in 1323 voor het eerst genoemd. Het dorp heeft diverse interessante
boerderijen. Voorbeelden van kleine hallenhuisboerderijen met dwarsdeel en baander
in een versmald schuurdeel - het zogeheten Gorechtse type - zijn Padlandsweg 3
(1783), Dorpsweg 2 en Onnerweg 3. Hallenhuisboerderijen met schuurgedeelte en
baander aan de voorzijde, voorzien van een houten voorschot, zijn Gieselgeer 3 en
Zuidveld 10. De Geref. kerk (Vrijgemaakt), Mottenbrink 22, is een zaalkerk met
dakruiter, gebouwd in 1934 naar plannen van architect Evenhuis. Ten zuidoosten
van Onnen ligt het provinciale drinkwaterbedrijf (Waterleidingweg 8) met een
dienstwoning en een filtergebouw uit 1934, gebouwd in strak expressionistische
vormen naar plannen van A.R. Wittop Koning.

Harkstede
(gemeente Slochteren)
Wegdorp, ontstaan in het begin van de 12de eeuw op een zandrug. De daar gelegen
borg Klein Martijn werd in 1680 gekocht door Henric Piccardt en Anna Elisabeth
Rengers, en in 1896 afgebroken. Langs de Hoofdweg kwam in de 19de eeuw enige
nieuwe bebouwing tot stand en na de Tweede Wereldoorlog verscheen er nieuwbouw
aan de zuidzijde van het dorp.
De Herv. kerk (Hoofdweg 63) is een geheel onderkelderde kruiskerk met driezijdig
gesloten koor, een gedrongen toren aan de zuidzijde en een even grote aanbouw aan
de noordzijde. De sobere toren stamt uit de eerste helft van de 13de eeuw en kreeg
later een tentdak met opengewerkte dakruiter. Getuige een gedenksteen met het
wapen van de stad Groningen werd de toren in 1657 hersteld. De onderste verdieping
heeft lange tijd als cachot gediend. De oorspronkelijke, eveneens 13de-eeuwse, kerk
werd in 1691 gesloopt. In 1692-1700 verrees de huidige, rijzige kerk in zeer late
gotische trant naar plannen van metselaar Henric Coeur en timmerman Geert van
der Aa. De stichters van deze kerk, Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers,
worden gememoreerd bij de
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laat-maniëristische ingangspoort met opschrift en wapensteen uit 1694. Vanwege de
nevenbestemming als mausoleum van de stichtersfamilie is de kerk volledig
onderkelderd; ook het onderste deel van de aanbouw aan de noordzijde is daartoe
ingericht. In die kelder staan de grafkisten van Anna Elisabeth (†1704) en Henric
(†1712). De aanbouw bevat verder de kerkenraadskamer en daarboven een
woonvertrek met aan de kerkzijde het orgel. De buitentrap aan de westzijde van de
kerk leidt naar een 19de-eeuwse galerij of ‘klunderbeun’, die nodig werd toen de
kerk na 1824 dienst ging doen als parochiekerk voor Harkstede en Scharmer.
In 1933 zijn kerk en toren gerestaureerd naar plannen van A.R. Wittop Koning,
waarbij in de kerk de wanden en de kruisribgewelven zijn ontpleisterd en gewit. Tot
de kerkinventaris behoren een doopbekken afkomstig uit de kerk te Scharmer (1641),
een rijk gesneden preekstoel met klankbord naar ontwerp van Allert Meijer (omstreeks
1700) en een bijbehorende herenbank (noordelijke uitbouw). Het in 1695 door Arp
Schnitger gebouwde orgel, met een kast naar ontwerp van Allert Meijer en voorzien
van de wapens van Piccardt en Rengers, is in 1907 door M. Eerdtman verbouwd.
Aan de noordzijde van het koor

Harkstede, Herv. kerk, plattegrond en doorsnede

Harkstede, Herv. kerk

staat de grafsteen van Johan Hora Siccama van Harkstede (†1880). Voor de
kosterswoning (Hoofdweg 65) ligt een zerk uit 1656.
De voorm. openbare lagere school (Hoofdweg 186) dateert uit 1884 en is een
goed voorbeeld van een neoclassicistische school met omlijste ingang.
De arbeiderswoning (Hoofdweg 41), een vrijstaande woning met krimpen, werd
in 1919-'21 gebouwd voor de Stichting Woningbouw Slochteren. Windmolen. ‘Stel's
Meulen’ (Hamweg 2) is een achtkante stellingkorenmolen met houten achtkant op
bakstenen voet. De molen werd in 1851 gebouwd voor J.G. Tipkers en kreeg in 1856
ook een koppel pelstenen. In 1861 is hij ten behoeve van mulder R.J. Kortholt omhoog

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

gebracht en in 1982 gerestaureerd. De ernaast gelegen molenaarswoning stamt uit
omstreeks 1851.
Het starthuisje (Kooilaan ong.) bij de roeibaan aan het Grunostrand dateert uit
1991. Het is door J. Körmeling op modern functionele wijze vorm gegeven en dient
tevens als kunstobject ter verfraaiing van de roeibaan.
Scharmer. Dit wegdorp ten zuiden van Harkstede wordt in 1231 voor het eerst
genoemd. Na kerkelijke samensmelting met Harkstede heeft men in 1824 de rijzige
romano-gotische kerk uit 1296 afgebroken. Op het kerkhof (tegenover Hoofdweg
125) liggen nog

Scharmer bij Harkstede, Kerkhof

enkele oude zerken, waaronder die van Atke Douma (†1605), Anna Jacomina Basse
(†1731) en ds. Tammo Oomkes (†1759).

Heiligerlee
(gemeente Scheemda)
Wegdorp - oorspronkelijk Oosterlee geheten - ontstaan op een van de hoogste delen
van het zogeheten schiereiland van Winschoten, nabij een in 1239 gesticht
premonstraterinnenklooster. Bij dit klooster vond op 23 mei 1568 de Slag bij
Heiligerlee plaats - de eerste slag van de Tachtigjarige Oorlog - waarbij Lodewijk
van Nassau de Spaanse troepen versloeg. Het nonnenklooster werd in de 18de eeuw
gesloopt.
Het monument voor Graaf Adolf van Nassau (tegenover Provincialeweg 7) is
opgericht voor de bij de slag gesneuvelde broer van Willem van Oranje. Het huidige
monument werd in 1873 onthuld en verving een uit 1826 stammende obelisk. Het
zandstenen monument op een hoge achtkante sokkel kwam tot stand na een in 1868
uitgeschreven prijsvraag. Het winnende ontwerp, ‘De onafhankelijkheid van
Nederland’, was van J.H. Egenberger en P. Schenkenberg van Mierop. Het beeld
werd uitgevoerd door de Antwerpse beeldhouwer Josef Geefs en stelt de stervende
Adolf van Nassau voor, met daarachter de Nederlandse maagd met schild en zwaard
en de Nederlandse leeuw.
De (Herv.) Graaf Adolfkerk (Provincialeweg 72) is een uit 1873 stammende,
gepleisterde zaalkerk met aangebouwde consistoriekamer en een opengewerkte
dakruiter achter de klokvormige voorgevel.
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Heiligerlee, Klokkengieterij A.H. van Bergen (1987)

De voorm. klokkengieterij A.H. van Bergen (Provincialeweg 44) werd in 1795
opgericht. In 1862 kwam een nieuwe gieterij, tevens fabriek van brandspuiten en
torenuurwerken, tot stand. In het langgerekte gebouw bevinden zich een gietkuil,
een smederij, een oven en grondkelders. De klokkentoren dateert van 1942. De gieterij
ging in 1980 failliet. Sinds 1995 is in het gebouw een klokkenmuseum gevestigd.

Hellum
(gemeente Slochteren)
Wegdorp, ontstaan in het begin van de 12de eeuw op een zandrug temidden van
veen- en kleigebieden. Aan het eind van de 18de eeuw werd de hier gelegen borg
Menolda - sinds 1395 in het bezit van het geslacht Rengers - gesloopt. Langs de
Hoofdweg verrezen in de 19de eeuw diverse grote boerderijen, met aan de noordzijde
dwars daarop lintbebouwing van landarbeiderswoningen.
De Herv. kerk (Hoofdweg 33) is een eenbeukige kerk met rond gesloten koor en
gepleisterde toren met vierkante lantaarn en ingesnoerde naaldspits. Het huidige,
deels op zwerfkeien gefundeerde bakstenen schip kwam in de eerste helft van de
13de eeuw tot stand als herbouw van een ouder tufstenen schip uit omstreeks 1100.
Aan de bovenzijde is het voorzien van een rondboogfries. Het romano-gotische koor
met siernissen en kraalprofielen, waarin afwisselend een raam en een nis zitten, kwam
in 1295 tot stand en is opgebouwd uit afwisselende lagen baksteen en tufsteen.
Volgens de overlevering geschiedde de bouw van de kerk door de bewoners van de
borg Menolda als zoenoffer. De gepleisterde toren is van middeleeuwse oorsprong,
maar werd in 1648 tot hoogte van de kerk afgebroken; de ingang is gedateerd ‘1795’,
de torenbekroning is uit 1872. In de toren hangt een klok uit 1396, toegeschreven

Hellum, Herv. kerk
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aan Zeghebodus. Bij een ingrijpende restauratie in 1963-'66 naar plannen van K.G.
Olsmeijer is de kerk ontpleisterd en zijn in het schip opnieuw de romaanse vensters
aangebracht.
Tot de kerkinventaris behoren rouwborden voor Frans Rengers (†1568), Egbert
Rengers (†1582) en Anna Rengers van Ittersum (†1630). Verder staan er een
laat-maniëristische herenbank met gesneden opzetstuk (omstreeks 1660) en een
preekstoel met klankbord in Lodewijk XIV-vormen (1759); bank en preekstoel dragen
beide de wapens van de geslachten Rengers en Ripperda. Het orgel is gebouwd in
1819 door N.A. Lohman, die daarbij gebruik maakte van onderdelen van een orgel
uit 1661. De kerkvloer bevat een zerk met rijk gebeeldhouwd wapen in cartouche
voor Anna Margaretha Ripperda-Rengers (†1663). De pastorie, genaamd Helmheerd
(Hoofdweg 54), werd in 1882 in neoclassicistische stijl gebouwd naar plannen van
O. de Leeuw Wieland. De boerderij ‘Beukenhoeve’ (Hoofdweg 27) is een uit de
18de eeuw stammende boerderij van het Oldambster type. De voorgevel met
zaadzoldervensters kreeg rond 1870 een eclectische vormgeving.
De voorm. windmolen (Hoofdweg 174) uit 1798 is in 1945 uitgebrand, waarna
men de zeskante stenen romp tot woning heeft verbouwd.

Holwierde
(gemeente Delfzijl)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
hoger gelegen kwelderwal. Het dorp wordt voor het eerst genoemd in 1247. In de
late middeleeuwen kreeg Holwierde via de Groote Heekt verbinding met het
Damsterdiep. Aan de westzijde van de Groote Heekt ontstond het gehucht Katmis.
Bij gevechten in april 1945 heeft het dorp veel schade geleden. Na de oorlog is er
aan de oostzijde nieuwbouw gekomen.
De Herv. kerk (Kerkpad 1), oorspronkelijk gewijd aan St.-Nicolaas, is een
kruiskerk met een vijfzijdig gesloten koor en een dakruiter. Het oudste deel is het
tufstenen schip, dat aan het eind van
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de 11de eeuw zal zijn gebouwd. Dit schip werd in de 13de eeuw verhoogd. Het is
opnieuw verhoogd bij de bouw van het laat-romano-gotische dwarsschip en het
overwegend gotische koor in het begin van de 14de eeuw. Het dwarschip heeft aan
beide kopgevels rijk geprofileerde poortjes; de poortjes zijn beide voorzien van een
boogveld met gotische tracering in Bremer zandsteen. De 13de-eeuwse vrijstaande
toren met gemetselde spits - een zogeheten ‘juffertoren’ - is in 1836 ingestort en in
1854 geheel afgebroken. De in 1896 gesloopte topgevels van het dwarsschip zijn bij
een restauratie in 1945-'50 herbouwd in vrije vormen. De kerk heeft toen ook een
nieuwe dakruiter gekregen. Daarin hangt een Mariaklok uit 1467.
Inwendig is de kruising voorzien van een meloenvormig koepelgewelf met acht,
in een rijke rozet samenkomende ribben; de dwarsarmen hebben ribloze koepels.
Het koor wordt overdekt door een gotisch straalgewelf met geprofileerde ribben en
het schip heeft sinds de 16de eeuw een balkenzoldering. Op het kruisingsgewelf
bevinden zich schilderingen uit ten minste drie perioden; een decoratieve schildering,
een schildering met symbolische dierfiguren en heiligen op een effen achtergrond
en een nog weer jongere decoratieve beschildering. De noordwand in het schip draagt
twee fragmenten van Heiligenfiguren, waaronder St. Sebastiaan. Tussen koor en
kruising staat een laat-gotisch houten oxaal met galerij voor orgel en zangers. Het
oxaalorgel is na de restauratie in het westen van de kerk opgesteld. Het instrument
is in 1924 vernieuwd, maar bevat nog restanten uit omstreeks 1560. De orgelkast
dateert uit 1663 en heeft gesneden vleugelstukken uit 1828. Tot de inventaris behoren
verder een preekstoel met getorste corinthische zuiltjes (omstreeks 1660) en enkele
herenbanken, waarvan één met een gesneden paneel voorzien van het jaartal 1559
en het wapen van Eysens. In het westportaal staat een sarcofaagdeksel in Bentheimer
zandsteen met daarop afgebeeld een man en een vrouw en daarboven engelen (tweede
helft 12de eeuw). De kerkvloer bevat diverse rijke zerken, waaronder die voor Otto
Nanszum (†1575), Johan van Berum (†1612), ds. Johan van Laxten sr.

Holwierde, Woonhuis Hoofdweg 7

(†1621) en ds. Johan van Laxten jr. (†1644).
Het woonhuis Hoofdweg 7, gebouwd rond 1930 in expressionistische vormen,
heeft een L-vormige plattegrond met een opbouw in de binnenhoek.
Bunkers. Nabij de Krewerderweg (achter nr. 20) staat een Duitse bunker uit
1943-'44; het is een mitrailleursnest van het type Tobruk. Ten zuidoosten van
Holwierde liggen aan weerszijden van de Marsumerweg zeven bunkers, uit 1952-'57.
Van 1958 tot 1964 bevond zich hier, in de twaalf meter diepe bunkers, een
navigatiestation van de Koninklijke Luchtmacht.

Hoogezand-Sappemeer
Langgerekt kanaaldorp, ontstaan na het graven van het Winschoterdiep. In 1613
werd aan de westzijde bij Foxhol begonnen met het graven van een
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veenontginningskanaal om, via Martenshoek met een knik om het ‘Hooge Sant’, in
1618 het Sappe- of Duivelsmeer te bereiken. Het meer werd dat jaar drooggelegd en
in 1621 vestigden zich hier de eerste verveners. In 1631 werd het Kleine Meer, ten
zuiden van Sappemeer, drooggelegd en in 1631 groef men in het noorden het
Achterdiep. Op de uitgeveende dalgronden werd aan het eind van de 18de eeuw
begonnen met het verbouwen van boekweit en aardappels. Te Foxhol stichtte W.A.
Scholten in 1842 de eerste aardappelmeelfabriek (‘Tonden’), waarna er met de komst
van de stoommachine meer volgden. De aanwezigheid van veel zoet water was ook
belangrijk voor de oprichting van de eerste strokartonfabriek in 1869. In de 19de
eeuw speelde verder de scheepsbouw een grote rol. De tussen de huizen aan het
Winschoterdiep gelegen werven werden vanwege de bouw van de eerste ijzeren
schepen vanaf 1880 naar het westen verplaatst, naar de Groninger kant van de
Martenshoekster sluis. In die omgeving bevinden zich nog steeds veel werven
(Bodewes, Van Diepen, Pattje, Smit, Coops & Nieborg, BSM en Merkur).
Vanaf 1850 ontstond langs het Winschoterdiep één langgerekt bebouwingslint,
maar het duurde nog tot 1949 alvorens Hoogezand en Sappemeer ook tot één gemeente
werden samengevoegd. Nabij de kruising met de weg naar Veendam kwam vanaf
1910 de eerste uitbreidingswijk tot stand: Westerpark. In de jaren dertig volgde aan
de overzijde van het Kalkwijksterdiep (nu Beukemastraat) de wijk Oosterpark. In
het begin van de jaren vijftig werd het Winschoterdiep verbreed en aan de noordzijde
omgelegd, waarna tussen 1961 en 1980 het oude kanaal grotendeels werd gedempt.
Met een concentratie aan fabrieken te Foxhol en Martenshoek werd gaandeweg het
hele gebied tussen het spoor en het nieuwe kanaal volgebouwd. In de jaren zeventig
en tachtig verrezen ten zuiden van het spoor bij Martenshoek de grote
nieuwbouwwijken Gorecht en Woldwijck.
De Herv. kerk (Noorderstraat 169, Sappemeer) is een achtkante kerk met
ingezwenkte koepel, gebouwd in 1655-'57 in opdracht van de stad Groningen naar
plannen van Conraet Roelofsz. De kerk is geïnspireerd op die van Willemstad
(Noord-Brabant). Boven de zandstenen ingangsomlijsting met corinthische pilasters
uit 1655 is het wapen van de stad Groningen aangebracht. In 1791 werd de kerk
verbouwd en verhoogd tot een kruiskerk, maar de oorspronkelijke koepelvorm is
hersteld bij een ingrijpende restauratie in 1986-'90. De opengewerkte dakruiter met
koepelvormige bekroning is daarbij behouden gebleven. Bij de restauratie heeft men
een houten gewelf en een zuilengalerij uit 1791 uit het interieur verwijderd. Tot de
kerkinventaris behoren een preekstoel (omstreeks 1655), vier overhuifde herenbanken
(tweede helft 17de eeuw), één met het Stadswapen en een andere met de wapens van
Star-Lichtenvoort, en een
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door P. van Oeckelen gebouwd orgel (1875).
Op het omheinde kerkhof bevinden zich enkele interessante grafmonumenten. Het
gietijzeren toegangshek met gecanneleerde hekpijlers, werd in 1869 gegoten door
de nabijgelegen ijzergieterij Wed. A. Borcherts.
Net buiten het kerkhof, staat terzijde van de oprijlaan, de slanke ongelede
vrijstaande toren (Noorderstraat 171), waarvan het benedendeel uit 1763 stamt. Het
bovendeel met zadeldak tussen puntgevels werd in 1898 toegevoegd. Tegen de toren
is in de jaren twintig een catechisatielokaal gebouwd. De kosterswoning
(Noorderstraat 167) aan de andere zijde van de oprijlaan stamt uit omstreeks 1890.
De (Herv.) Damkerk (Hoofdstraat 2, Hoogezand) is een brede, gepleisterde en
recht gesloten zaalkerk met hoog tentdak, gebouwd in 1669 en uitgebreid in 1734.
Toen kreeg ze ook een uitbouw aan de westzijde. De kerk werd in 1926 voorzien
van het huidige tentdak en in 1980-'81 gerestaureerd. De inventaris is voor een
belangrijk deel uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl, zoals een preekstoel (1726) met
wapenschilden van de schenkers Adriaan Joseph Trip, Jan Duirsema en William
Butler, een overhuifde raadsbank met stadswapen (1733) en twee overhuifde
herenbanken (eerste helft 18de eeuw), waarvan een met de gereconstrueerde wapens
van Anthonie Gerlacius (†1708) en Adriana Sophia van Persijn. Verder is er een
orgel uit 1936, gevat in de kast van het oude J.F. Kruseorgel (1888). In de vloer ligt
de zerk voor predikant J.H. Nieuwoldt (†1757). Het gebrandschilderde raam werd
in 1939 vervaardigd door H. de Ru uit Haarlem. Haaks tegen de kerk gebouwd staat
de pastorie (Hoofdstraat 4) uit 1728, een gepleisterd eenlaagspand met verhoogd
middenrisaliet, bekroond door een ingezwenkte halsgevel met aanzetkrullen en
kuifstuk. De kerkenraadskamer heeft een schouw in Lodewijk XIV-vormen.
De vrijstaande toren (M. Veningastraat 115) staat op enige afstand van de kerk
bij het kerkhof. De toren verrees in 1783 ter vervanging van een houten klokkenstoel
en bestaat uit twee geledingen en een laag dak tegen vier frontons. Hij is daarmee
een opmerkelijke voorloper van het 19de-eeuwse neoclassicisme. In de toren hangt
een klok uit 1948, gegoten door J. van Bergen.
Het erachter gelegen kerkhof werd in 1668 in gebruik genomen. Hier bevinden
zich enkele rijke grafmonumenten van industriële families, waaronder die van F.
Meursing (†1891) en van M. Meursing (†1910). Het graf van E. ten Oever (†1893),
eigenaar van een ijzergieterij, kreeg een gietijzeren ‘grafsteen’. Binnen een omheind
gedeelte staan achttien
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gelijkvormige, wit geschilderde, gietijzeren grafstenen (‘puntpoalen’) van leden van
de familie Smit. De oudste dateert uit ongeveer 1850, de jongste uit 1944. In de
nabijheid staan zeven rijke hardstenen grafmonumenten van de akkerbouwfamilie
Mulder. Rond 1890 is de begraafplaats aan de noordoostzijde uitgebreid, waarbij ze
een beheerderswoning (Knijpslaan 1) kreeg. Bij een verdere uitbreiding naar het
noorden, rond 1935, kwam ook een met riet gedekt poortgebouw met aula en
dienstwoning, ‘De Stille Hof’ (Knijpslaan 2), tot stand. De Doopsgez. kerk
(Noorderstraat 53, Sappemeer) is een rijzige zaalkerk met smalle zijbeuken. De kerk
werd in 1847 gebouwd in neoclassicistische vormen en heeft een door pilasters gelede
voorgevel met middenrisaliet, afgesloten door een fronton met kort daarachter een
vierkante dakruiter. Inwendig heeft de kerk een lage onderbouw en daarboven een
door slanke toscaanse zuilen gelede en met een gestuct houten tongewelf overdekte
zaal. Onder het brede orgelfront staan een preekstoel en diakenbanken in
neoclassicistische vormen uit 1847. Het orgel werd in 1855 gebouwd door G.W.
Lohman, in 1866 vergroot door P. van Oeckelen en in 1988 gerestaureerd.
De pastorie ‘Croonhoven’ (Noorderstraat 51) is een blokvormig eenlaags woonhuis
met opgaande middenrisaliet uit 1838. Het is het geboortehuis van dr. Aletta Jacobs.
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Noorderstraat 152, Sappemeer) is een neogotische
hallenkerk met puntgevels op de zijbeuktraveeën. De toren van vier geledingen heeft
frontalen voor-
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zien van wijzerplaten en een achtkante naaldspits. De kerk werd in 1872-'73 gebouwd
naar plannen uit 1866-'71 van P.J.H. Cuypers met als opzichter N. Molenaar. Het
ontwerp voor de kerk is geïnspireerd op de Westfaalse laat-gotische hallengotiek.
De torenspits is er in 1972 afgewaaid en heeft in haar val het orgel uit 1884 verwoest.
Zij werd in 1973 herplaatst. In 1994-'96 is de kerk gerestaureerd.
Het interieur met schoon metselwerk wordt overdekt door stenen kruisribgewelven.
Tot de nog vrij complete neogotische inventaris behoren het hoofdaltaar en de
communiebank, in 1880 vervaardigd door het atelier Cuypers-Stoltzenberg, en de
preekstoel en kruiswegstaties uit 1904, vervaardigd door atelier F.W. Mengelberg.
Enkele gebrandschilderde ramen zijn afkomstig uit de St.-Maartenskerk te
Martenshoek.
De pastorie (Noorderstraat 154) stamt uit de jaren twintig. Op het nabijgelegen
kerkhof staat bij de toegang een H. Hartbeeld uit 1924 van de hand van A. Falise, en
op het kerkhof een kruisbeeld met pastoorsgraven en een bidkapel met Piëta uit de
jaren twintig.
De voorm. R.K. St.-Martinuskerk (Sluisweg 47, Martenshoek) is een brede
eenbeukige neogotische kerk; de terzijde staande lage toren heeft twee geledingen
en een tentdak. De kerk werd in 1891 gebouwd naar plannen van N. Molenaar. Sinds
1990 is er een glazeniersatelier in gevestigd, waartoe men de voorgevel in 1991 heeft
gerestaureerd. Op het erachter gelegen kerkhof bevinden zich een kruisigingsgroep
en enkele rijke graven, waaronder die van de
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familie Wilkens en van enkele scheepsbouwers.
De kerk van de Geref. Gemeente in Nederland (Noorderstraat 27, Sappemeer)
is een kruiskerk met geveltoren en naaldspits, gebouwd in 1904-'10 door aannemer
C. Linzel naar voorbeeld van de kerk te Winschoten (1901).
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis van Sappemeer (Noorderstraat 123) kwam tot
stand in 1885, nadat het huis van notaris H. Busmann was aangekocht en verbouwd.
Het neoclassicistische pand bleef tot 1949 in gebruik, waarna het opgaand
middenrisaliet is verwijderd. Het voorm. raadhuis van Hoogezand (Hoofdstraat 31)
is een neoclassicistisch pand dat in 1887 ontstond door een verbouwing van het rond
1860 gebouwde woonhuis van de heer Hooites. Het raadhuis van
Hoogezand-Sappemeer (Kerkstraat 157) is in 1979-'83 gebouwd naar plannen van
J.
Brouwer en bestaat uit twee flexibel indeelbare kantoorzones en een middenzone
met raadzaal, trouwzaal en vergaderruimtes. Een binnenstraat vormt de koppeling
met het door E.J. Jelles ontworpen sociaal-culturele centrum. Postkantoren. Het
voorm. postkantoor van Hoogezand (M. Veningastraat 117-119) werd in 1897-'98
gebouwd naar plannen van Rijksbouwmeester C.H. Peters in simpele, op de neogotiek
geënte, vormen. Het voorm. postkantoor van Sappemeer (Noorderstraat 302) uit
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1912 is eveneens van zijn hand en is vergelijkbaar, maar het heeft op de verdieping
hardstenen kolommen tussen de vensters. Beide panden zijn nu verbouwd tot
appartementen.
Scholen. De voorm. Rijks Hogere

Hoogezand-Sappemeer, Rijks Hogere Burger School

Burger School (Noorderstraat 151, Sappemeer) is een fors blokvormig pand met
basement; het heeft een omlopend schilddak met attiek en balustrade. De rijke
voorgevel heeft een middenrisaliet afgesloten door een fronton. Op het dak staat een
forse dakruiter met achtzijdige lantaarn en koepelvormige bekroning. Het in 1868
gebouwde pand heeft een neoclassicistische opbouw en eclectische details. In 1895
kwam een uitbreiding tot stand naar plannen van J.C. Hubscher. De school is tot
1969 als zodanig in gebruik geweest - het laatst onder de naam dr. Aletta
Jacobslyceum - en dient nu als kantoorgebouw. Het uit 1910 stammende pand
Kerkstraat 167 (Hoogezand) is waarschijnlijk gebouwd als openbare lagere school.
Welgelegen (De Vosholen 60, Sappemeer) is een zogeheten veenborg, omgracht,
die in 1655 werd gebouwd voor Jan Cornelis Spiel. Het langwerpige onderkelderde
pand met schilddak heeft een middenrisaliet die overgaat in een ingezwenkte
halsgevel. Hier bevindt zich ook de, via een brug toegankelijke, ingang met smalle
zijvensters. De huidige vorm is waarschijnlijk ontstaan nadat het pand in 1735 bezit
werd van Carl Friedrich graaf von Wartensleben en zijn vrouw Wendelina Cornera
Alberda van Menkema. Uit die tijd dateert ook de geometrische tuinaanleg aan de
achterzijde, met in de hoofdas twee kanaalvormige vijvers. De zonnewijzer stamt
uit 1634. In 1916 werd het huis gekocht door C.A. Star Numan, die de verwaarloosde
tuin opnieuw in regelmatige stijl liet aanleggen. In 1966 werd het geheel aangekocht
door de John Welch Loge en heet het ‘Odd Fellow House’. In het huis bevinden zich
een
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18de-eeuwse schouw, afkomstig uit de stad Groningen, en een klokje uit 1688.
Woonhuizen. Het dwarse eenlaagspand Noorderstraat 157, met hoog oprijzend
schilddak, werd rond 1850 gebouwd en is daarmee een van de oudste
dorpswoonhuizen. Vergelijkbaar, maar met opgaand middenrisaliet, is het
neoclassicistische pand M. Ven ingastraat 115 uit 1857. Eclectisch van vorm zijn
Stadwijck (Noorderstraat 217), Hoofdstraat 115 (1876), Noorderstraat 236 (1887)
en Hoofdstraat 159-161 (1888). De gelijksoortige panden Noorderstraat 19 en
Beukenhof (Noorderstraat 49) uit 1893 zijn beide voorzien van Lucas IJsbrandspannen.
Groter van opzet zijn Hoofdstraat 87, een uit omstreeks 1860 stammend eclectisch
herenhuis met hoektoren, en het eclectische herenhuis Violenstraat 34 uit omstreeks
1880. Neoclassicistisch van vorm zijn Buitenlust (Hoofdstraat 93) en Hoofdstraat
95, beide gebouwd rond 1885. De villa M. Veningastraat 69-71 uit 1881 heeft
chaletstijl-elementen en een hoektoren met hoefijzerbogen, resultaat van een
verbouwing rond 1908. Bij de uit 1914 daterende villa's Noorderstraat 200 en Villa
Zonneschijn (Hoofdstraat 265) zijn zowel jugendstil- als chaletstijl-elementen
zichtbaar. De dubbele burgerwoningen die in 1915 aan de J. Huitzingerstraat in de
nieuwe woonwijk Westerpark werden gebouwd, hebben ook nog decoratieve
elementen die naar de jugendstil verwijzen. De vrijstaande villa's in de wijk
Oosterpark zijn overwegend expressionistisch van vorm, zoals te zien bij de met riet
gedekte villa Finhil (Noordersingel 9-9a), gebouwd in 1934 naar plannen van C.H.
Uiterdijk, en Noordersingel 22, eveneens uit 1934 en ontworpen door T. Rozema en
K. Westerman. In meer sober-expressionistische vormen uitgevoerd zijn Noorderstraat
206 uit omstreeks 1930 en De Vijverhof (Vijverstraat 14) uit 1936.
Boerderijen. Voorbeelden van de Veenkoloniale variant van het Oldambster
boerderijtype zijn Noorderstraat 346, met lager voorhuis en versmald voorgedeelte
met tuitgevel (1813), en Noorderstraat 136, waarvan het voorhuis een symmetrische
ingang en

Hoogezand-Sappemeer, Woonhuis Beukenhof

een afgewolfde gevel heeft (1858); de laatste boerderij is nu in gebruik als apotheek.
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Horeca. Het hotel-café Struvé (Noorderstraat 103, Sappemeer) ontstond in het
begin van de 19de eeuw en werd kort na 1863 voor J.W. Struvé uitgebreid. Het
hoofdgebouw met omlijste ingang heeft aan de zijkant een veranda en daarnaast de
toegang tot de erachter gelegen oorspronkelijke wagenberging. Het stationskoffiehuis
(K. de Haanstraat 73, Hoogezand) werd rond 1870 gebouwd en aan het begin van
deze eeuw van een veranda zijn voorzien. Het uit 1865 stammende station is kort na
1989 vervangen door een nieuw station (Stationsweg 6) in post-modernistische stijl.
Industriegebouwen. Van de eens uitgebreide nijverheid in Hoogezand-Sappemeer
is weinig bewaard gebleven; de strokarton- en aardappelmeelfabrieken zijn bijna alle
gesloopt en door het dempen van het oude Winschoterdiep is de scheepsbouw naar
het westen verplaatst, waar nieuwe werven verrezen. Gebleven zijn de scheepswerf
Wolthuis (Noorderstraat 308, Sappemeer), ontstaan in 1895 en sinds 1922 in het
bezit van de familie Wolthuis. Het geheel van scheepshelling, dienstwoning en
werfgebouw is nu als museumwerf in gebruik. Van de ijzergieterij Wed. A. Borcherts
(Noorderstraat 372, Sappemeer) resteren nog enkele hallen uit omstreeks 1905.
Fabrikant W.A. Scholten richtte in 1879 de strokartonfabriek Kappa Scholten, nu
Kappa (Noorderstraat 394, Sappemeer) op. De fabriek werd in 1905 vernieuwd, maar
de huidige gebouwen stammen vooral uit de jaren twintig en vijftig. Ook de in 1896
opgerichte strokartonfabriek van H. Beukema & Co., nu Kappa (M. Veningastraat
114, Hoogezand) is in later tijd vrijwel geheel vernieuwd. De dekkledenfabriek en
scheeptuigerij N.V. Weco (Werfkade 14, Martenshoek) is een drielaags gebouw uit
omstreeks 1930.
Tuinbouwbedrijven. Ten zuiden van de spoorlijn in de wijk Kalkwijk, liggen
enkele tuinbouwbedrijven met grote glazen kassen, zogeheten warenhuizen, en
schoorstenen uit omstreeks 1900. Kalkwijk 97 en De Vosholen 2 zijn hier voorbeelden
van.
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Het Oosterpark (Vijverstraat ong.) werd in de jaren dertig aangelegd en heeft twee
slingervijvers, waarvan één met eilandje en zonnewijzer.

Hoogkerk
(gemeente Groningen)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een hoger gelegen zandrug. Na de
aanleg in 1866 van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden ontwikkelde Hoogkerk zich
tot industriedorp. De ‘N.V. Noord Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek’ (nu CSM)
werd in 1896 in Hoogkerk gesticht door J.E. Scholten. In 1913 volgde
strokartonfabriek ‘De Halm’. Dankzij de industrie bleef Hoogkerk zich ook na de
Tweede Wereldoorlog uitbreiden. In 1969 werd de gemeente bij de stad Groningen
gevoegd, waarna aan de zuidzijde van het dorp enkele woonwijken werden
toegevoegd. De Herv. kerk (Kerkstraat 110) is een eenbeukige kerk met recht
gesloten koor en dakruiter. Een groot gedeelte van het schip en het inspringende,
lagere koor, beide met een rondboogfries, zijn nog 13de-eeuws. Bij een restauratie
in 1962-'67 zijn de gepleisterde rondboogvensters gereconstrueerd, evenals de uit
1835 daterende dakruiter. Daarin hangt een klok uit 1451. Verder zijn bij die
restauratie de westelijke travee van het schip en de westgevel - met daarin naar
ontwerp van K.I. Pelgrom enige rune-tekens - tot stand gekomen. Het interieur bevat
een orgel uit 1848, gebouwd door L. van Dam en afkomstig uit de Herv. kerk te
Pietersbierum (F). In de kerk bevinden zich enkele 17de- en 18de-eeuwse grafzerken.
De Geref. kerk (Hoendiep 232) is een uit 1861 daterende, sobere zaalkerk waarvan
de geveltoren is voorzien van een ingesnoerde naaldspits. In 1920 is een grote vleugel
toegevoegd. De eenlaags pastorie (Hoendiep 233) dateert uit 1907 en is gebouwd op
de plaats van een pastorie uit 1861.
De R.K. kerk Heilige Theresia van Lisieux (Zuiderweg 38) is een kleine zaalkerk
met voorportaal en dakruiter, gebouwd in 1927-'28 naar ontwerp van A.Th. van
Elmpt in expressionistische stijl.

Hoogkerk, Halmbuurt, woning voor de bedrijfsleider

Het voorm. raadhuis (Hoendiep 210), gebouwd rond 1880 in
neorenaissance-vormen, heeft aan de rechterzijde een uitbreiding uit 1903 met
jugendstilinvloeden. Boven de ingang is het opschrift ‘Gemeentehuis 1903’
aangebracht.
Woonhuizen. Zowel bij de coöperatieve strokartonfabriek ‘De Halm’ als bij de
CSM-suikerfabriek zijn in het begin van de 20ste eeuw woonwijken voor het personeel
gebouwd, opgezet volgens de tuindorp-gedachte. Het stedenbouwkundige plan voor
de Halmbuurt werd in 1914-'15 geleverd door G. en W. Wierenga, in opdracht van
de strokartonfabriek en in samenwerking met de ‘Vereniging tot Verbetering der
Volkshuisvesting’. Voor het hoger personeel kwamen in 1915-'16 naar ontwerpen
van de gebroeders Wierenga een directeursvilla (Halmstraat 1), een woning voor de
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bedrijfsleider (Halmstraat 22) en twee dubbele opzichterswoningen (Halmstraat
14-20) tot stand. De arbeiderswoningen aan de Schoenerstraat, de Zuidersingel en
de Middenweg werden gebouwd naar ontwerpen van C.H. Eldering, J.S. Huizingh,
K. Siekman en de gebroeders Wierenga. Het plan voor de Suikerbuurt dateert uit
1919-'20 en is van K. Siekman. Vanaf het Koningsplein is een stervormig
stratenpatroon gevormd. De woningen hebben een landelijk karakter.
De voorm. coöperatieve stokartonfabriek ‘De Halm’ (Halmstraat 3) is in 1913-'14
gebouwd naar ontwerp van G. en W. Wierenga. De fabriekshal en het kantoorgebouw
zijn nog aanwezig.
De boerderij Kerkstraat 78 dateert uit omstreeks 1870. Het voorhuis van deze
boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis heeft een schilddak en opvallende deuren
vensteromlijstingen die van een grote kuif zijn voorzien.
Poldermolen. Ten westen van Hoogkerk ligt de ‘Zuidwendinger poldermolen’
(Hoendiep 6). Het is een met riet gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren,
gebouwd in 1819 door de molenmakers L.B. Woldring en B.E. Sonius.

Hornhuizen
(gemeente De Marne)
Dorp, ontstaan in de 10de eeuw op een oeverwal. Aan het eind van de 12de eeuw
werd ten noorden van het dorp op de noordelijke oeverwal de Oude Provinciale Dijk
opgeworpen, waarachter langs de Ommelanderweg de boerderijen werden gebouwd.
Het dorp zelf bestaat uit een klein bebouwingslint.
De Herv. kerk (Breweelsterweg 1) is een driezijdig gesloten zaalkerk; de toren
van twee geledingen heeft een traptoren en een tentdak met kleine spits. Deze toren
is laat-gotisch en verloor in 1815 de bovenste geleding, die in 1818 werd vervangen
door het huidige dak. In de toren bevinden zich een klok uit 1617, gegoten door Hans
Falck van Neurenberch, en een smeedijzeren uurwerk uit 1679. De neoclassicistische
zaalkerk dateert uit 1850 en kwam in de plaats van de middeleeuwse kerk. De kerk
bevat een herenbank met de wapens van Meckema van Aylva-Camstra (omstreeks
1730) en verder een zandstenen grafzerk met bronzen wapenschild voor Allert
Tamminghe (†1498) en een gebeeldhouwde hardstenen zerk voor Julius van Meckama
(†1638) en zijn echtgenote Lucia van Deekema (†1652). De kerk ligt op een omheind
kerkhof.
De pastorie (Tammingastraat 55) is een gepleisterd eenlaags pand met omgaand
zadeldak en een hoger opgetrokken middenrisaliet, gebouwd in 1870 in eclectische
trant. Tegen het huis staat een schuur uit dezelfde tijd.
Het voorm. Armenhuis (Tammingastraat 40) is een langgerekt eenlaags pand met
rondboogvensters en wolfdak, gebouwd rond 1850.
Boerderijen. In de omgeving van
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Hornhuizen ligt een aantal interessante boerderijen. Groot Halsum (Dijksterweg 26)
is een boerderij van het kophals-romp-type. In het onderkelderde voorhuis met later
gepleisterde voorgevel zit een balk met het jaartal 1599. De op een omgracht terrein
gelegen Feddemaheerdt (Feddemaweg 15) is gebouwd in 1765. Deze heeft een
langgerekt voorhuis met een omlijste ingang in de lange zijgevel. De grote boerderij
Ommelanderweg 9 ligt eveneens op een omgracht terrein, maar dan in een bocht van
de dijk. Het onderkelderde voorhuis staat dwars op de schuren en heeft een zadeldak
met wolfeinden. De schuur dateert uit 1863. De boerderij Bromo (Ommelanderweg
38) heeft een eenlaags voorhuis in neorenaissance-vormen uit 1906. Het
schuurgedeelte dateert uit 1846. Op het erf staan verder schuren uit 1818 en 1906 en
een duiventil uit 1935.
Eendenkooien. Bij de boerderijen De Manneplaats (Westpolder 4) en Nieuw
Onrust (Westpolder 8) liggen eendenkooien uit 1896 en 1899.

Huizinge
(gemeente Loppersum)
Wierdedorp met rechthoekige structuur, voor het eerst vermeld in de 8ste eeuw als
Hustinga. De kerk ligt op het hoogste punt van de wierde die aan de west- en
noordwestzijde deels is afgegraven. De structuur is vanaf 1830 nauwelijks gewijzigd
en Huizinge is dan ook een beschermd dorpsgezicht. De vooral aan de noordkant
geconcentreerde bebouwing heeft enige verdichting en vervanging ondergaan.
De Herv. kerk (Torenstraat 15) is een eenbeukige kerk met halfrond gesloten
koor, zadeldak en een toren met tentdak. Koor en schip dateren uit het tweede kwart
van de 13de eeuw en hebben romano-gotische kenmerken. Het koor is het rijkst
uitgevoerd met zware lisenen, rondboogfriezen - die onder de dakvoet met gepleisterde
boogvelden - ronde gepleisterde nissen en rondboogvensters met kraalprofielen. In
de noorden de zuidmuur van het schip zitten laag geplaatste vensters. De grote
spitsboogvensters in de zuidgevel dateren net als de spitsboogpoortjes in de noorden zuidmuur uit de late middeleeuwen. De nogal lage toren stamt uit de 14de eeuw.
In 1847 kreeg de toren een hoge opbouw, maar die werd in 1868 verwijderd en
vervangen door het huidige tentdak. In de toren hangen klokken uit 1452 en 1950.
De kerk is gerestaureerd in 1960-'63 naar plannen van R. Offringa. Het interieur
wordt overdekt door meloenvormige koepelgewelven waarop zich fragmenten
bevinden van romanogotische baksteenimitatie-beschilderingen, maar ook latere
gotische schilderingen van onder meer het Laatste Oordeel en rank- en
bloemmotieven. In het koor bevindt zich een 15de-eeuws sacramentshuisje. Tot de
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inventaris behoren een in opdracht van de bewoners van de borg Fraam gemaakt
koorhek (1641), een preekstoel met snijwerk van M. Walles

Huizinge, Dorpsschool

en het wapen van de familie Albeda (1808) en een door L. en J. van Dam gebouwd
orgel (1824-'25). In de kerkvloer liggen enkele laat-gotische zerken. De
diaconiewoningen (Marialaan 2), een rijtje van vier eenlaags woningen onder een
langgerekt zadeldak tussen topgevels, is blijkens een stichtingssteen in 1835 gesticht
voor arme weduwen en wezen.
De voorm. dorpsschool (Torenstraat 1) dateert volgens een gevelsteen uit 1877.
Het vrij gaaf bewaard gebleven gebouw heeft gemetselde hoeklisenen,
rondboogvensters met wenkbrauwen en een uitgebouwd entreeportaal.
Op de Alg. begraafplaats (E.L. Ubbensweg 4), aangelegd in 1916, staat een
opmerkelijke baarhuisje uit dat jaar, met zadeldak en leien spits. De bovenlichten
van de vensters en van de deur hebben de vorm van een keperboog. De top van de
achtergevel heeft eveneens de vorm van een dubbele keperboog.
Boerderijen. In de omgeving van het dorp staan enkele interessante boerderijen.
De op een omgracht erf gesitueerde kop-hals-romp-boerderij Melkema (Smedemaweg
3) heeft een lang voorhuis dat van oorsprong 16de-eeuws is, maar dat rond 1750, in
1858 en rond 1900 uitbreidingen en moderniseringen heeft ondergaan. In de
achtergevel van de schuren zitten sluitstenen met initialen en het jaartal ‘1762’, toen
de grote schuur is verlengd. De kleine schuur is in 1820 herbouwd. De uit 1875
stammende Framaheerd (Huizingerweg 2) is een grote boerderij van het Oldambster
type met eclectische vormen. De Eenkemaheerd (E.L. Ubbensweg 9) is een boerderij
met dwars eenlaags voorhuis uit omstreeks 1880, eveneens voorzien van eclectische
elementen. De boerderij heeft een grote tweekapsschuur.
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Kantens
(gemeente Eemsmond)
Wierdedorp met radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
kwelderwal. De dubbele ringstructuur is goed bewaard gebleven. Vóór 1850
concentreerde de bebouwing zich aan de radiale wegen op de oostelijke helft van de
wierde en langs de Langestraat. Vanaf 1900 breidde het dorp zich uit en wordt ook
de westelijke helft van de wierde bebouwd.
De Herv. kerk (Kerkhofsweg 2) is een eenbeukige, recht gesloten kerk. Ze heeft
een ingebouwde achtkante westtoren met ingesnoerde spits. Het westelijke deel van
het schip en de onderbouw van de toren dateren uit omstreeks 1200. De romaanse
noordgevel heeft kleine rondboogvensters en een rondboogfries met kraagstenen in
de vorm van maskerkopjes. Het oostelijke deel van de kerk dateert uit de tweede
helft van de 13de eeuw en vormt het romano-gotische gedeelte, waar later ook enkele
laat-gotische spitsboogvensters zijn aangebracht. Het bovenste deel van de toren met
de spits dateert uit omstreeks 1500. In de toren hangen twee klokken, uit 1437 en uit
1660 (hergoten door Jurien Balthasar). Om verzakking van de toren te voorkomen
is in de 16de eeuw tegen de westzijde daarvan een zware steunbeer met doorgang
toegevoegd. De oostgevel heeft een zandstenen poortje uit 1664 en ook de zuidgevel
is voorzien van een

Kantens, Herv. kerk

Kantens, Raadhuis

17de-eeuws zandstenen poortje. Het interieur wordt overdekt door een balkenzoldering
uit 1822. Tot de inventaris behoort een preekstoel uit 1741, naar ontwerp van Jan
Bitter en met snijwerk van Casper Struiwig. Het orgel is in 1661 door de gebroeders
H. en J. Huis gebouwd, in 1670 en in de 18de eeuw vergroot, en in 1986 gerestaureerd.
De kerkvloer bevat diverse 17de- en 18de-eeuwse grafzerken.
De Geref. kerk (Langestraat 25) is een zaalkerk met een steil zadeldak en een
uitgebouwd ingangsportaal dat overgaat in een spitse dakruiter. De kerk is gebouwd
in 1932 naar ontwerp van B. Jager in expressionistische vormen. Het voorm. raadhuis
(Langestraat 23) is een rond 1907 opgetrokken L-vormig gebouw met een
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opengewerkte toren in de binnenhoek. De vormgeving met Berlage-invloed en
jugendstil-details is mogelijk ontworpen door S. Blokzijl. Windmolen ‘Grote Geert’
(Langestraat 18) is een met riet gedekte achtkante stellingkoren- en pelmolen met
bakstenen onderbouw. De molen werd in 1818 gebouwd en in 1852 verhoogd. Aan
de verbouwing herinnert een steen met opschrift. De molen is in 1979-'80
gerestaureerd.
Rottum. Dit wierdedorp ten noorden van Kantens is ontstaan op een kwelderwal
bij het in de 13de eeuw gestichte benedictijnenklooster Sint Juliana, dat in 1658 is
gesloopt. Het driehoekige stratenpatroon is een restant van de radiale structuur van
de wierde, die rondom het dorp is afgegraven. De Herv. kerk (Kloosterweg 13) is
een recht gesloten zaalkerk met spitsboogvensters, zadeldak en dakruiter met
ingesnoerde spits, gebouwd in 1889 gebouwd ter vervanging van de 13de-eeuwse
kloosterkerk. Tot de inventaris behoort een 17de-eeuwse preekstoel met doophek.
Op het kerkhof liggen onder meer 17de-eeuwse zerken.
Stitswerd. Dit wierdedorp ten westen van Kantens is in de vroege middeleeuwen
ontstaan op een oeverwal in het lage middengebied van een kwelderwal. Het dorp
is na 1850 nauwelijks uitgebreid. De Herv. kerk (Stitswerderweg 8) is een gepleisterde,
recht gesloten zaalkerk met schilddak en dakruiter. Aan de noord- en de oostzijde
zijn nog resten muurwerk uit de tweede helft van de 13de eeuw aanwezig. De dakruiter
met ingesnoerde spits dateert uit 1656, maar heeft mogelijk oudere delen. In de
dakruiter hangt een klok uit 1439. De huidige vorm van de kerk kwam tot stand bij
een ingrijpende verbouwing rond 1850. Het pleisterwerk met schijnvoegen is eveneens
19de-eeuws. Het interieur wordt overdekt door een vlakke zoldering. Tot de inventaris
behoren een preekstoel (tweede kwart 17de eeuw) en enige zerken, waarvan de oudste
uit 1639 dateert.

Kiel-Windeweer
(gemeente Hoogezand-Sappemeer)
Langgerekt kanaaldorp, ontstaan nadat het in 1637 gegraven Kielsterdiep in in 1647
zuidwaarts werd doorgetrokken naar Windeweer. Tussen 1850 en 1940 groeiden de
twee kernen aan elkaar. De in 1898 gevestigde coöperatieve aardappelmeelfabriek
‘De Eendracht’ is inmiddels verdwenen. Van de in 1900 in het nabijgelegen Nieuwe
Compagnie opgerichte coöperatieve aardappelmeelfabriek ‘De Toekomst’ staan nog
wel delen. Kiel-Windeweer is beschermd dorpsgezicht, als gaaf voorbeeld van een
Veenkoloniaal lint.
De Herv. kerk (P. Venemakade 93) is een door pilasters gelede, recht gesloten
zaalkerk met schilddak; de opengewerkte dakruiter heeft een koepelvormige
bekroning. Aan de voorzijde van de in 1755 gebouwde kerk staat de pastorie. De
kerk werd in 1763 vergroot en heeft een haaks op de kerk gebouwde vleugel. In de
dakruiter hangt een 14de-eeuwse
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Kiel-Windeweer, Schutsluis met sluiswachterswoning

klok. Het windvaan toont het wapen van de stad Groningen. De preekstoel naar
ontwerp van Jan Bitter - uitgevoerd door zijn atelier - stamt uit 1756. De orgelkast
is vroeg-19de-eeuws. De kerk ligt in een park in Engelse landschapsstijl.
Het woonhuis P. Venemakade 43 dateert uit 1874 en is een goed voorbeeld van
een rentenierswoning in neoclassicistische vormen.
Boerderijen. Langs het kanaal staat een aantal interessante boerderijen die alle
tot de Veenkoloniale variant van het Oldambster boerderijtype behoren. De boerderij
Pieter Venemakade 167 stamt uit omstreeks 1800 en is nog voorzien van een versmald
middendeel met puntgevel. Dit geldt ook voor Dorpsstraat 28 uit omstreeks 1840.
Bij de uit 1855 stammende boerderij Dorpsstraat 222 is het middendeel voorzien
van een wolfeind. De boerderijen Sluisweg 7 en Dorpsstraat 26 (1868) hebben een
breed symmetrisch voorhuis. Dorpsstraat 94 is een goed voorbeeld van een boerderij
met dwars voorhuis uit omstreeks 1880.
Bruggen. Over het Kielsterdiep liggen enkele interessante bruggen. De ophaalbrug
(tegenover P. Venemakade 85) is een goed voorbeeld van een Veenkoloniale
ophaalbrug of ‘klap’ met houten portaal en hamei uit omstreeks 1875. Vergelijkbaar,
maar geheel in ijzer uitgevoerd, is de ophaalbrug (bij Sluisweg 50) uit omstreeks
1935. De draaibrug of ‘draai’ (bij Sluisweg 5) is een ijzeren voetgangersbrug uit
omstreeks 1900. De schutsluis in het Kielsterdiep werd in 1907 gebouwd en in 1928
verbouwd. De bijbehorende sluiswachterswoning (Sluisweg 46), met vooruitspringend
geveldeel voorzien van gepleisterde cordonbanden en wenkbrauwbogen boven de
vensters, is wat stijl betreft rond 1875 te dateren.

Kloosterburen
(gemeente De Marne)
Dorp, ontstaan op een oeverwal bij het klooster dat rond 1175 vanuit het Friese
norbertijnerklooster Mariëngaard werd gesticht. In 1204 werd van dit ‘Oldeklooster’
een ‘Nijeklooster’ afgesplitst, dat aan de weg naar Wehe-Den Hoorn kwam te liggen.
De nederzetting bij het oude klooster wordt in 1462 voor het eerst als ‘Cloosterburen’
vermeld. Na de opheffing van het klooster aan het eind van de 16de eeuw bleef
behalve de kloosterkerk ook de rechthoekige hoofdvorm van het omgrachte
kloosterterrein (Hoofdstraat-Kloostersingel) bewaard. Dit terrein heeft eeuwenlang
de hoofdstructuur en de begrenzing van het dorp bepaald. Pas in de eerste helft van
de 20ste eeuw werd het dorp naar het westen uitgebreid. Een belangrijk deel van de
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bevolking bleef rooms-katholiek en kreeg in 1840 toestemming een eigen parochie
te stichten.
De Herv. kerk (St.-Jansstraat 8) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van
een ongelede toren met zadeldak. De met lisenen en spitsboogvensters uitgevoerde
kerk werd in 1843 gebouwd ter vervanging van een in 1815 gesloopte voorganger.
Daarvan bleef wel de uit 1658 daterende toren in gotische vormen bewaard. In de
toren hangt een klok uit 1501, gegoten door Geert van Wou. De kerk bevat een door
de gebroeders Van Oeckelen gebouwd orgel uit 1898.
De kerk ligt op een verhoogd voorm. kerkhof, nu ingericht als plantsoen. Hier
bevinden zich een monumentaal grafmonument bestaande uit vier piëdestals met
urnen uit omstreeks 1870 en verder twee vrijstaande grafmonumenten.
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Hoofdstraat 28) is een driebeukige pseudobasiliek
met transept, vijfzijdig gesloten koor met rechthoekige zijkapellen, sacristie en een
toren van drie geledingen met slanke, achtkante spits. De neogotische kerk werd in
1868-'69 gebouwd naar ontwerp van P.J.H. Cuypers en onder toezicht van J.J. van
Langelaar, ter vervanging van een kerk uit 1842. In 1903-'04 verving men het
oorspronkelijke, recht gesloten koor door het huidige, grotere koor naar plannen van
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. De dakkapellen van het schip zijn in 1969 wegens
bouwvalligheid verwijderd.

Kloosterburen, R.K. St.-Willibrorduskerk, interieur (1972)
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Het kerkinterieur wordt overdekt door kruisribgewelven en heeft natuurstenen zuilen
met voluutkapitelen. De oorspronkelijke inventaris uit het atelier Cuypers-Stoltzenberg
is nog vrijwel geheel aanwezig, waaronder drie altaren uit 1869. De kruiswegstaties
zijn gemaakt door het atelier van E.H. de Fernelmont (1883-'96), de beglazing in het
priesterkoor door het atelier van F. Nicolas (1903). Het orgel is gebouwd door Jos.
Adema (1925). De pastorie (Hoofdstraat 46) kwam in 1908 tot stand. De voorm.
R.K. lagere school (Hoofdstraat 44) is in 1874 in neogotische stijl gebouwd als een
dubbele gangschool met haaks erop een eenlaags onderwijzerswoning (Hoofdstraat
42). Het voorm. raadhuis (Hoofdstraat 14) is een blokvormig hoekpand met omgaand
schilddak en een uitspringende hoektoren met spits; tegen het hoofdblok sluit een
lage vleugel aan. Het pand is in 1913 gebouwd en vertoont jugendstil-vormen.
Woonhuizen. Uit omstreeks 1900 dateert het in eclectische stijl gebouwde,
gepleisterde huis Hoofdstraat 75. In de tuin staat een houten tuinhuis uit dezelfde
tijd. Het hoekhuis Hoofdstraat 36 is een karakteristiek woonen winkelpand uit 1914.
Het omstreeks 1930 gebouwde, blokvormige pand Tacostraat 3 vertoont invloed
van het expressionisme.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Oldeklooster (St.-Jansstraat 25) heeft
een deels gepleisterd voorhuis met een zadeldak tussen puntgevels. In het voorhuis
zit een balk met de tekst ‘Ite Fristers en syn huisfrou 1652’. De achtergevel heeft
smalle kloostervensters (Groninger vensters). Het 19de-eeuwse schuurgedeelte met
hoog wolfdak heeft in de achtergevel twee inrijpoorten en een klein poortje. In de
omgeving van het dorp ligt de kop-romp-boerderij Ubbemaheerd (H. van
Cappenbergweg 39) met een diep eenlaags voorhuis uit omstreeks 1884. Op het erf
staat een bijschuur.

Kolham
(gemeente Slochteren)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een zandrug. De kerk wordt in 1291
genoemd. De bebouwing van het dorp, dat in de 19de eeuw Ham werd genoemd,
concentreerde zich langs de Hoofdweg. Na 1900 verrezen woningen langs de wegen
naar Foxham en Hoogezand, en in de jaren twintig aan de Stationsweg (nu Eikenlaan).
De Herv. kerk (Hoofdweg 44) is een gepleisterde eenbeukige kerk met driezijdig
gesloten koor, schilddak en dakruiter. Volgens het gedateerde provinciewapen is de
kerk in 1641 gebouwd, maar gezien de steunberen kan ze nog 15de-eeuwse delen
bevatten. In 1808 werd de kerk aan de westzijde ingekort en in 1829 kreeg ze nieuwe
ramen. De dakruiter heeft men in 1848 vernieuwd en bevat een klok uit 1808, gegoten
door A.H. van Bergen. Het interieur wordt overdekt door een balkenzoldering, dateert
waarschijnlijk uit het begin van de 19de eeuw. Tot de kerkinventaris behoren een
preekstoel met achterschot vervaardigd door Jan Ellens (1641), een herenbank met
luifel en het wapen van De Sandra Veldtman (omstreeks 1700) en een door de firma
Vermeulen gebouwd orgel (1912). De kerkvloer bevat een grafzerk voor ds.
Gualtherus Piccart (†1742). De gepleisterde pastorie (Hoofdweg 46) stamt uit 1829,
maar is in 1891 verbouwd.
De arbeiderswoningen Hoofdweg 112-118, vier vrijstaande woningen met
krimpen, werden in 1919-'21 gebouwd voor de Stichting Woningbouw Slochteren.
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De windmolen ‘Entreprise’ (bij Hoofdweg 90) is een hoge stellingkorenmolen;
het met riet gedekte achtkant rust op een bakstenen voet. De molen werd gebouwd
in 1906 door molenmaker J. Wiertsema ter vervanging van een voorganger uit 1880.
Bij de bouw maakte hij gebruik van delen van een poldermolen uit de Grote
Harksteder polder. De molen is in 1975-'78 gerestaureerd. Het voorm. station
(Eikenlaan 62) aan de Woldjerspoorlijn in 1927 gebouwd, waarschijnlijk naar ontwerp
van A. van der Steur in licht-expressionistische vormen. Na de opheffing van de
spoorlijn in 1941 is het pand tot woning verbouwd.
De Isr. begraafplaats (bij Knijpslaan 45) is omstreeks 1870 aangelegd als
begraafplaats voor joden uit de gemeente Slochteren en omgeving.

Krewerd
(gemeente Delfzijl)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
hoger gelegen kwelderwal. In de late middeleeuwen kreeg het dorp via de Krewerder
Maar en de Grote Heekt verbinding met het Damsterdiep.
De Herv. kerk (Kerkpad 8) is een eenbeukige kerk met een recht gesloten koor;
de westtoren heeft twee geledingen, een meerzijdige traptoren en een tentdak. De
kerk verrees rond 1280 in rijpe romano-gotische stijl. De benedenzone van het
muurwerk heeft spitsbogige spaarvelden, de bovenzone smalle vensters met aan
weerskanten nissen met siermetselwerk. Rond 1400 werd de toren toegevoegd en
het westelijke schipgewelf herbouwd. De toren kreeg in 1782 een westingang;
mogelijk stamt ook het tentdak uit die tijd en zijn toen de grafrijstenen aangebracht.
De oostelijke topgevel heeft men in de 19de eeuw gesloopt. De kerk is in 1968-'71
gerestaureerd.
Van het interieur worden de twee oostelijke traveeën overdekt door meloenvormige
koepelgewelven met acht ronde ribben. De gewelven hebben een beschildering met
vlechtmotieven uit omstreeks 1500. Tussen beide traveeën staat een romano-gotisch
oxaal uit omstreeks 1300, bestaande uit drie gemetselde rondbogen, waarvan de
middelste toegang geeft tot het koor. Deze toegang wordt afgesloten door houten
deuren met onder briefpanelen en boven vroegrenaissancistisch snijwerk met
medaillons. Op de oxaalgalerij staat een orgel uit 1531. De kast, met
vroeg-renaissancistische details, heeft luiken met geschilderd pijpwerk die uit 1634
stammen. Het orgel zelf werd in 1731 vernieuwd

Krewerd, Herv. kerk, plattegrond
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Krewerd, Herv. kerk

door N.A. Willenbrock en in 1857 gerepareerd door H.E. Freytag. De preekstoel met
klankbord stamt uit omstreeks 1660, evenals de herenbank met wapen van de familie
Ripperda. De kerkvloer bevat diverse zerken, waarvan die voor ds. Carolus Reneman
(†1646) de oudste is. Rondom de kerk ligt een verhoogd kerkhof.
Woonhuizen. Het eenlaagspand Kerkpad 1 stamt volgens de jaartalankers uit
1764, maar is in de 19de eeuw sterk verbouwd. Kerkpad 5 is een 19de-eeuws eenlaags
pand met hoog schilddak.

Kropswolde
(gemeente Hoogezand-Sappemeer)
Wegdorp, ontstaan in de 15de eeuw als veenkolonie. Het dorp werd verveend vanuit
Drenthe, langs de weg die vanaf Zuidlaren ten oosten van het Zuidlaardermeer over
een dekzandrug loopt.
De Herv. kerk (Woldweg 115) is een zaalkerk met driezijdig gesloten koor; de
toren heeft vier geledingen, een balustrade en een ingesnoerde naaldspits. De kerk
verrees in 1773 op de plaats van een oudere kerk en wordt geleed door lisenen die
aan de onderzijde uitzwenken. De toren werd in 1888 toegevoegd naar plannen van
G. Bonsema uit Groningen. In de toren hangt een klok uit 1888, gegoten door de
gebroeders Van Bergen. Kerk en toren zijn in 1986 gerestaureerd. Toen is ook de
preekstoel in Lodewijk XV-vormen met vroeg-19de-eeuws klankbord aangebracht,
afkomstig uit de afgebroken kerk van Weiwerd. De kerkvloer bevat de grafzerk van
ds. H. van Ittersum (†1826).

Kropswolde, Station

Het voorm. station (Woldweg 46) bestaat uit een hoog deel met dienstwoning boven de wachtkamer derde klasse - en daarnaast een laag deel. Het station stamt uit
1915 en is nu als galerie in gebruik.
Windmolen ‘De Hoop’ (Woldweg 70), een bovenkruier zonder stelling, heeft een
met riet gedekte achtkante romp op houten voet. Ter vervanging van een afgebrande
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grondmolen - die van vóór 1787 dateerde - werd in 1923 de huidige korenmolen
gebouwd voor C. Schutte door molenmaker Hazenberg, met gebruikmaking van
delen van de oliemolen ‘De Hoop’ uit Vierverlaten.

Leegkerk
(gemeente Groningen)
Wierdegehucht, waarschijnlijk ontstaan in de vroege middeleeuwen, toen vanaf de
hoger gelegen gebieden ook de kleigronden permanent in gebruik werden genomen
en wierden werden opgeworpen. Naast de kerk bestaat de bebouwing voornamelijk
uit enkele boerderijen.
De Herv. kerk (Leegeweg 38) is een eenvoudige eenbeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een dakruiter met langgerekte, uivormige spits. Van de in het tweede
of derde kwart van de 13de eeuw gebouwde romano-gotische kerk resteren nog de
westgevel en bet westelijk deel van de noordgevel, waarin zich een opmerkelijk laag
geplaatst klein venster bevindt. Kenmerkend zijn de siernissen en de rondboogvensters
met kraalprofielen. Het overige, laat-gotische muurwerk en de kap dateren van
omstreeks 1520. De dakruiter is 18de-eeuws en bevat een klok uit 1554, gegoten
door J. Waghevens. Bij een restauratie in 1973 zijn de steunberen aan de zuidzijde
opnieuw aangebracht en hebben de vensters een houten roedenverdeling gekregen.
In het interieur staat tussen koor en schip een midden-16de-eeuwse scheidingsmuur
met rondboogdoorgang. Het balkenplafond is in 1830 aangebracht. In het koor
bevinden zich enkele fragmenten van ornamentele muurschilderingen (tweede kwart
16de eeuw) en een vroeg-16de-eeuwse sacramentsnis en piscina. Tot de kerkinventaris
behoren een door J.A. Blickman vervaardigde preekstoel (1647; poot uit 1867) en
een Tiengebodenbord (1653). De vloer bevat een aantal grafzerken, waarvan de
oudste uit 1610 dateert.
Boerderijen. De boerderij Leegeweg 36 heeft vroeger als kosterij van de kerk
gediend. Deze kleine boerderij van het kop-romptype dateert uit de eerste helft van
de 19de eeuw en heeft een gepleisterd voorhuis. De schuur heeft een wolfdak met
uilenborden. Leegeweg 40 is een midden-19de-eeuwse boerderij van het Oldambster
type met afgewolfd zadeldak en zaadzoldervensters
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Leegkerk, Poldermolen De Jonge Held

bij het woongedeelte. De ingang bevindt zich in de zijgevel. Op het erf staat een
stookhut.
Poldermolen ‘De Jonge Held’ (Friesestraatweg 436) is een met riet gedekte
achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen is gebouwd
in 1829 door molenmaker Tj.H. Bos.

Leek
(gemeente Leek)
Dorp, ontstaan in de 16de en 17de eeuw in een veenachtige omgeving. De familie
Van Ewsum stichtte omstreeks 1524 de borg De Nienoord en ontplooide
verveningsactiviteiten in het gebied. Bij de brug over het in 1558-'59 gegraven
Leekster Hoofddiep en langs de stroom de Leecke ontstond waarschijnlijk een kleine
nederzetting met haven. De strategisch gelegen monding van het Hoofddiep werd in
1592 voorzien van een schans. In 1660 liet Anna van Ewsum een kerk bouwen binnen
de schans, waar vooral zeer eenvoudige huizen stonden. De vestingstructuur heeft
tot in de 19de eeuw het ruimtelijk beeld van het dorp Leek bepaald. Sinds het midden
van die eeuw is Leek naar het westen uitgebreid. Bij de uitbreidingen na de Tweede
Wereldoorlog is het oudere dorp Tolbert - een in de middeleeuwen ontstane,
lintvormige agrarische nederzetting - opgenomen in de bebouwing. De haven van
Leek is recentelijk gedempt.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 48, Tolbert) is een eenbeukige zaalkerk met smaller,
recht gesloten koor en een ongelede toren met zadeldak. Het koor stamt uit de eerste
helft van de 13de eeuw en heeft een eenvoudige topgevel met romaanse

Leek, Herv. kerk (Tolbert) (1993)

vensternissen. Ook het onderste deel van de rijzige toren stamt uit die tijd. In de rond
1600 verhoogde toren hangt een klok uit 1660, gegoten door J. Balthasar. Het
oorspronkelijk overwelfde schip kwam in de 14de eeuw tot stand. Inwendig is het
koor door een muur met een smalle doorgang van het schip gescheiden. Tot de
kerkinventaris behoren drie eenvoudige 18de-eeuwse banken en een door P. van
Oeckelen gebouwd orgel uit 1857. De kerk ligt op een ruim kerkhof. De pastorie
(Hoofdstraat 63) werd in 1899 gebouwd in neorenaissance-stijl.
De Herv. kerk (De Dam 44, Leek) is een gepleisterde, recht gesloten zaalkerk
met schilddak en dakruiter. De in 1660 in opdracht van Anna van Ewsum gestichte
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kerk werd in 1742 verbouwd. De dakruiter is gesierd met een windvaan voorzien
van de wapens van de familie Van Ewsum. In 1930 breidde men de

Leek, De Nienoord, toegangspoort (1974)

kerk naar het westen uit met een lagere, gepleisterde vleugel. Tot de inventaris
behoren een preekstoel (1752), een bijpassend doophek - eveneens met Lodewijk
XIV- en XV-motieven - en een door de gebroeders Van Oeckelen gebouwd orgel
(1915).
Het omgrachte huis De Nienoord (Nienoord 1) ligt in een uitgestrekt landgoed
met park. De kern van het gepleisterde huis op L-vormige plattegrond wordt gevormd
door een omstreeks 1524 in opdracht van Wigbold van Ewsum gebouwde borg. Anna
van Ewsum liet de borg in de jaren zeventig van de 17de eeuw ingrijpend verbouwen.
Na een brand in 1884 werd de borg in 1885-'86 herbouwd naar plannen van A.R.
Kramer en J.W. Maris in opdracht van jhr. mr. J.A.E.A. van Panhuys en naar
voorbeeld van zijn huis aan het Hereplein in Groningen. De rijke, direct uit de gracht
oprijzende, achtergevel in eclectische vormen heeft in het midden een
neorenaissance-geveltop, verder enkele balkons en aan de noordzijde een achtkante
toren. Het huis herbergt sinds 1958 het Nationaal Rijtuigmuseum.
In het interieur bevat de voorm. dans- of balzaal een schouw uit circa 1700, met
een door Egbert van Dieren geschilderd bloemstilleven, en verder een grote schildering
met mythologische voorstelling door H. Collenius. De zaal op de begane
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Leek, De Nienoord, schelpengrot

grond in de vijfzijdige uitbouw heeft een rijke schouw en bijpassende, fijn gesneden
buffetkasten (begin 18de eeuw). De lambrizeringen dateren uit het eind van de 19de
eeuw. Het gestucte plafond is voorzien van decoratieve schilderingen. De voorm.
tuinkamer heeft in het midden van het plafond een ‘roset’ in jugendstil-vormen.
De toegang tot het omgrachte terrein wordt gevormd door een fraai gebeeldhouwde
poort met zijvleugels, gebouwd in 1708 door de steenhouwer H. Bielefeld. Bij de
poort bevinden zich twee kleine kanonnen uit 1676. In het park staat een rechthoekige
18de-eeuwse tuinkoepel - restant van de 18de-eeuwse oranjerie - waarvan inwendig
de wanden als schelpengrot zijn behandeld. In het park staan verschillende
tuinsieraden uit omstreeks 1700. De ten noorden van het huis gelegen landschappelijke
aanleg is na aankoop door de gemeente Leek ingericht als hertenkamp. Aan het begin
van de oprijlaan staan twee hekpijlers met wapenvazen, waarvan één uit de 17de
eeuw.
Boerderijen. De boerderij Oosterheerdt (Tolberterstraat 52) is van het Oldambster
type en dateert uit omstreeks 1885. Boerderijen van het kopromp-type zijn Hoofdstraat
68, rond 1880 gebouwd met bijschuur en stookhok, en buiten het dorp De Holm 30,
die omstreeks 1920 met bijschuur werd gebouwd.
Het voorm. tramstation van de lijn Groningen-Drachten (bij Tolberterstraat 41)
is een langgerekt eenlaags pand uit 1913, gerestaureerd in 1998.
Het postkantoor (Tolberterstraat 33) werd rond 1920 gebouwd met
expressionistische elementen.
De ijzeren ophaalbrug over het
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Leens, Herv. kerk, orgel (1983)

Leekster Hoofddiep (bij Roomsterweg 25) dateert uit 1925.
De Isr. begraafplaats (bij Roomsterweg 15, Leek) werd rond 1821 aangelegd en
heeft een metaarhuisje.

Leens
(gemeente De Marne)
Wierdedorp met rechthoekige structuur, ontstaan in de middeleeuwen. De oudste
bewoning gaat terug tot de 9de eeuw.
Aan de zuidzijde van de wierde lag de nu gedempte haven aan het Leensterdiep,
waar in de 18de eeuw reeds enige schippershuizen stonden. In de 19de eeuw vestigden
zich veel rentenierende boeren langs de weg van Ulrum naar Wehe-Den Hoorn en
vervulde het dorp een centrumfunctie voor de omgeving. De laatste decennia is het
dorp naar het zuiden uitgebreid.
De Herv. kerk (Zuster A. Westerhofstraat 8), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus,
is een gepleisterde eenbeukige kruiskerk met halfrond gesloten koor en een ongelede
toren met spits. Het in tufsteen uitgevoerde schip dateert uit omstreeks 1100; het
dwarspand en het koor in tuf- en baksteen stammen uit omstreeks 1200. De huidige
toren is in 1863 opgetrokken, maar bevat resten van de oostmuur van de
oorspronkelijke, 13de-

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

152
eeuwse bakstenen toren. In de toren hangen een klok uit 1632, gegoten door Nicolas
Sickmans, en een klok uit 1863, gegoten door A.H. van Bergen. De kerk is
gerestaureerd in 1948-'52.
Het kerkinterieur wordt overdekt door meloenvormige koepelgewelven met acht
of vier ronde ribben. Het tufstenen gewelf van de koorsluiting dateert uit de bouwtijd,
de andere gewelven zijn alle in baksteen uitgevoerd in de 13de eeuw. Tot de inventaris
uit het derde kwart van de 17de eeuw behoren een preekstoel, een avondmaalstafel
en een herenbank met gesneden overhuiving voorzien van de wapens van de families
Starkenborgh, Clant, Gaikinga en Coenders. Een tweede overhuifde herenbank is in
1844 samengesteld uit 17de-eeuwse delen. Het imposante orgel werd in 1733-'34
gebouwd door A.A. Hinsz en van een weelderig gesneden front voorzien door
Theodorus van der Haven en Casper Struiwig; het snijwerk was pas in 1745 gereed.
Opdrachtgever was Anna Habina Lewe, weduwe van Edzard Jacob Tjarda van
Starkenborgh. De kerkvloer bevat onder meer de grafzerk voor Ludolf Tjarda van
Starkenborch (†1618) en zijn vrouw Hidde Onsta (†1618). Ten westen van de kerk
staat de pastorie (Zuster A. Westerhofstraat 15), een omstreeks 1870 in
neoclassicistische trant gebouwd, eenvoudig blokvormig vrijstaand pand met omgaand
zadeldak.

Leens, Verhildersum, plattegrond

De Geref. kerk (Valge 22) dateert uit 1888 en is een driezijdig gesloten zaalkerk
met een half ingebouwde toren voorzien van achtkante, ingesnoerde spits. De kerk
bevat een in 1840 door D. Ypma voor de Herv. kerk te Arum gebouwd orgel, dat in
1888 naar Leens is overgebracht.
Verhildersum (Wierde 40). Deze borg ligt op een rechthoekig, omgracht terrein,
omgeven door tuinen en een buitengracht. Het langgerekte, deels onderkelderde,
eenlaags gebouw met schilddak en hoekschoorstenen rijst met de achteren zijgevels
direct uit de gracht op.
De kelders van het rechterdeel stammen wellicht nog uit de 14de eeuw, toen Aylko
Ferhildema er woonde. In 1400 en 1514 werd het huis verwoest. Daarna groeide het
huis onder de familie Tjarda van Starkenborgh uit tot een complex met vier vleugels
rond een binnenplaats. In de 17de eeuw lieten Edzard van Starkenborgh en Gratia
Clant de borg moderniseren, waarbij ze de zuid- en de westvleugel lieten slopen. Het
linkerdeel van de nog bestaande noordvleugel - in de onderbouw waarschijnlijk nog
16de-eeuws - werd ingrijpend verbouwd.
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Daaraan herinnert de (verplaatste) wapensteen boven de huidige ingang met het
alliantiewapen Starkenborgh-Lewe en het jaartal 1681. De oostvleugel en het
oostelijke deel van de noordvleugel werd met uitzondering van de genoemde

Leens, Villa Oosterhouw

kelders in 1786 gesloopt, waarna Lammert Jans Ronda van Edzard Tjarda van
Starkenborgh opdracht kreeg het oostelijke deel van de noordvleugel te vernieuwen
en het geheel te voorzien van een nieuw front in Lodewijk XVI-stijl. De
representatieve woonvertrekken werden in het middendeel en de dienstruimten aan
de beide uiteinden gesitueerd. Na 1821 liet H. van Bolhuis het huis wederom
moderniseren. In 1957 heeft de gemeente Leens de borg aangekocht en ingericht als
museum.
Het interieur bevat in de grote zaal een schouw uit 1701-'05, gemaakt naar ontwerp
van Allert Meijer met snijwerk van Jan de Rijk. De schouw is afkomstig van de
Menkemaborg en werd hier in 1968 geplaatst. De eetkamer is bij de verbouwing na
1821 uitgevoerd in empire-stijl. Op het voorterrein staan een koetshuis, waarschijnlijk
uit het eind van de 19de eeuw, en een schathuis, dat pas uit 1972 dateert. De
geometrische tuin rond de borg is geheel nieuw aangelegd naar ontwerp van mw.
R.T. Boon.
De nabijgelegen kop-romp-boerderij ‘Welgelegen’ (Wierde 42) uit 1865 en de
bijbehorende, iets jongere arbeiderswoning (1872) kregen ook een museale functie.
De 18de-eeuwse duivenslag is van elders afkomstig.
Woonhuizen. Aan de verdwenen haven werd, blijkens de jaartalankers in 1772,
het eenlaags huis Zuster Westerhofstraat 47 gebouwd. Uit de 19de eeuw resteert de
fraaie, gepleisterde villa Oosterhouw (Hoofdstraat 35), gebouwd in 1886 in een
Italiaans geïnspireerde neoclassicistische stijl. Het ernaast gelegen koetshuis dateert
uit dezelfde tijd. Naar ontwerp van P.M.A. Huurman verrees in 1902 het pand Valge
8, een woonhuis met praktijk-
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ruimte waarvan het rechterdeel een verdieping met balkon heeft. Het gepleisterde
eenlaags pand Hoofdstraat 33 is in 1912 gebouwd naar een ontwerp van T. Reitsema
met invloed van de cottagestijl. Het heeft een vrijstaand koetshuis. Uit hetzelfde jaar
en van dezelfde architect is het woonhuis Wierde 31. De eenlaags rentenierswoning
Valge 2 heeft een boven de ingang op zuiltjes uitkragend middenrisaliet met klokgevel.
Het werd in 1915 gebouwd in de stijl van het rationalisme naar ontwerp van K.
Hoekzema. Hoofdstraat 1 is een vrijstaand eenlaags woonhuis met omgaand schilddak
en middenrisaliet met fronton, gebouwd in 1928 naar ontwerp van W. Reitsema in
‘Um 1800’-stijl.
De voorm. smederij (Zuster A. Westerhofstraat 3) is een langgerekt dwars pand
met zadeldak, gebouwd omstreeks 1900. In het rechterdeel is onder meer de vuurhaard
voor de smid nog aanwezig.
De muziekkoepel (H.N. Werkmansingel ong.) is een in baksteen en beton
opgetrokken zeskantig bouwwerk uit 1938, ontworpen door W. Reitsema.
Boerderijen. De in 1856 gebouwde boerderij Veltingheem (Grijssloot 1) is van
het Oldambtster type en heeft een onderkelderd voorhuis. De grote boerderij
Tuinsterheerdt (Wierde 33) dateert uit 1867. Het blokvormige, onderkelderde voorhuis
wordt geleed door pilasters.
De jaagpaal aan het Hunsingokanaal (bij Leenstertillen 2), ten zuiden van het
dorp, dateert uit omstreeks 1880.

Leermens
(gemeente Loppersum)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
kwelderwal langs de Fivelboezem en voor het eerst genoemd in 1041. In de late
middeleeuwen kreeg het dorp via de Leermenstermaar verbinding met het
Damsterdiep. In de 19de eeuw breidde het zich uit naar het zuiden langs de Dieftilweg.
Aan het begin van de 20ste eeuw zijn stukken van de wierde afgegraven. De ringof ossenweg is goed bewaard gebleven en mede daarom is de wierde een beschermd
gezicht.
De Herv. kerk (Kerkpad 7), oorspronkelijk gewijd aan St. Donatus, is een kruiskerk
met een recht gesloten koor en een slanke opengewerkte dakruiter. Het oudste deel
is het tufstenen schip, dat rond 1000 tot stand kwam. Tussen 1170 en 1200 werd een
tufstenen dwarsschip met topgevels toegevoegd. De beide dwarsarmen kregen aan
de oostzijde een apside, waarvan nu alleen nog bouwsporen resteren. Rond 1190
verving men de oorspronkelijke 11de-eeuwse westtoren door een breed bakstenen
westfront met twee smalle torens. In de plaats van het tufstenen koor kwam rond
1240 een vierkant koor met meloenvormig koepelgewelf tot stand. Dit fraaie, vroeg
romano-gotische koor wordt geleed door spaarnissen met rondbogen en colonnetten,
spaarnissen met siermetselwerk en omkraalde vensters. Ook de topgevel heeft
spaarnissen en siermetselwerk. Rond 1250-'60 kreeg het koor een overwelfde en op
vier pijlers rustende crypte of grafkelder. Schip en transept zijn in de 14de of 15de
eeuw verhoogd en in de 16de eeuw met het koor onder één kap gebracht. In 1822
werd het 12de-eeuwse westfront afgebroken en vervangen door een nieuwe gevel
en een dakruiter. Een brand in 1957 verwoestte deze dakruiter en het westelijke deel
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van de oude kapconstructie. Bij de restauratie in 1957-'60 heeft men in de noordmuur
van het schip romaanse vensters gereconstrueerd en drie lage vensters, waarvan twee
met knielnissen, te voorschijn gebracht. In de zuidwand bleven de later ingehakte
grote vensters gehandhaafd.
Het interieur wordt overdekt door een later aangebracht balkenplafond en in het
koor door een meloenvormig koepelgewelf

Leermens, Herv. kerk, plattegrond

Leermens, Herv. kerk

met acht, in een rozet samenkomende, ronde ribben. Op het koorgewelf en de wanden
zitten decoratieve en figurale schilderingen, waarvan de oudste uit het einde van de
13de eeuw dateren. Kort na 1450 is het kerkinterieur opnieuw beschilderd, onder
meer met heiligenfiguren. In het zuidelijke dwarsschip staat een fragment van een
uit omstreeks 1250-'60 stammend gemetseld oxaal met borstwering, rustend op een
zuil met vroeg-gotisch kapiteel. Tot de kerkinventaris behoren verder een preekstoel
met getordeerde zuiltjes (derde kwart 17de eeuw) en een door de gebroeders Van
Vulpen gebouwd orgel (1957). Belangrijke grafzerken in de kerk zijn die van Willem
Clant (†1541), Garment Jarghes (†1619) en Willem Clant (†1670).
De kerk ligt op een omheind ruim kerkhof. De pastorie (Wierdeweg 16) is een
blokvormig pand met opgaand middenrisaliet, gebouwd in neoclassicistische vormen
in 1880.
De voorm. openbare lagere school (Wierdeweg 10) is een drieklassige school
met aangebouwde onderwijzerswoning, gebouwd in 1863 in neoclassicistische
vormen.
Woonhuizen. In het dwarse huis Wierdeweg 8, een eenvoudig pand met zadeldak
tussen topgevels uit 1775, was een smederij gevestigd. Waarschijnlijk
vroeg-19de-eeuws is Wierdeweg 1, een eenlaags dwars pand met hoog
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schilddak en hoekschoorstenen.
De boerderij ‘Schatsborg’ (Tolweg 14), gelegen op een voorm. borgterrein, is
een boerderij met dwars voorhuis en een schuur uit 1730.

Lellens
(gemeente Ten Boer)
Wierdedorp met een rechthoekige structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op
een oeverwal van de voormalige stroomgeul van de Fivel. Op de wierde lag een borg,
die in 1495 voor het eerst wordt genoemd. In 1666 werd Lellens een zelfstandige
parochie en rond die tijd kreeg het via de Lellenstermaar een verbinding met het
Damsterdiep. De borg Lellens werd in 1897 gesloopt. De wierde zelf is beschermd
gezicht.
De Herv. kerk (Borgweg 17) is een simpele, recht gesloten zaalkerk met zadeldak
en opengewerkte dakruiter. Volgens de stichtingssteen in de zuidwand werd de kerk
in 1667 gebouwd op last van Hilbrandt Gruis en Geertruit Hoorenken, bewoners van
de borg Lellens. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met klankbord in
laat-maniëristische vormen (1668), een groot geschilderd bord met 64 kwartierwapens
van de geslachten Gruys-Tamminga (1690) en twee herenbanken, de ene uit omstreeks
1700 en de andere overhuifd en met Lodewijk XIV-vormen. Het uit omstreeks 1800
stammende kabinetorgel,

Lellens, Boerderij Edsendaheerd (Hemert)

gebouwd door H.H. Freytag, is in 1860 door G.P. Dik verbouwd tot kerkorgel. Van
de grafzerken in de kerkvloer dateert de oudste uit 1709. Interessant is de zerk met
wapens voor Cornelis Brontsema (†1780), Catharina Brontsema-Menses (†1781) en
Brontheies Brontsema op Boelsema (†1786). In de dakruiter hangt een klok uit 1686.
De pastorie (Borgweg 23) werd in 1868 gebouwd in neoclassicistische vormen. Van
de voorm. borg Lellens, gesticht in de 15de eeuw, resteert na de sloop in 1897 nog
een van de schathuizen. Dit huis (Borgweg 15) met omlopend schilddak werd in
1687 gebouwd. Het gesmede hek aan het begin van de oprijlaan heeft hekpalen met
de jaartallen 1785 en 1801.
Het voorm. armenhuis (Borgweg 22-24), volgens de gevelsteen gesticht in 1852,
bestaat uit een rij van oorspronkelijk vier woningen die tot dubbele woning zijn
verbouwd.
Boerderijen. Ten noorden van Lellens, in het gehucht Hemert, liggen enkele grote
boerderijen. De omgrachte boerderij Dinghweer (Hemerterweg 2) heeft mogelijk
een 17de-eeuwse kern. Het dwarse voorhuis dateert uit omstreeks 1860, de tweede
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schuur uit het begin van de 19de eeuw. Nabij de oprijlaan staat een duivenslag. De
Edsendaheerd (Borgweg 36) heeft een voorhuis uit omstreeks 1935 en een imposant
breed schuurdeel met hijswerk. Volgens de gevelstenen is de schuur in drie bouwfasen
(1802, 1896 en 1908) tot stand gekomen.

Lettelbert
(gemeente Leek)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een zandrug nabij het Lettelberterdiep,
dat in middeleeuwen een schakel was in het scheepvaartverkeer van de stad Groningen
naar het westen. Door het graven van het Hoendiep in 1655-'56 nam de betekenis af.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 162) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten
koor en dakruiter. Ze zou gezien de spitsboogvensters nog uit de 14de eeuw kunnen
dateren. In de 19de eeuw is de westgevel vernieuwd en voorzien van een dakruiter.
Tot de inventaris behoort een eenvoudige preekstoel uit omstreeks 1660. De kerk
ligt op een verhoogd kerkhof.
De boerderij Hoofdstraat 153 is een omstreeks 1860 gebouwde Oldambster
boerderij. Op het erf staan een bijschuur en een stookhok uit de bouwtijd.
Oostwold. Dit wegdorp ten noordoosten van Lettelbert ontstond in de
middeleeuwen en werd in het begin van de 20ste eeuw enigszins uitgebreid na de
komst van een strokartonfabriek aan de Munnikesloot. De Herv. kerk (Hoofdstraat
123) is een eenvoudige zaalkerk met neoclassicistische elementen uit 1908; ze verving
een middeleeuwse kerk. Tot de inventaris behoort een 17de-eeuwse preekstoel. Op
het oudere, omringende kerkhof bevinden zich enkele 19de-eeuwse grafstenen. De
draaibrug over het Hoendiep (bij Hoendiep 42) dateert uit omstreeks 1923. Uit
dezelfde tijd stamt het nabijgelegen gemaal ‘De Lage Meden’, een elektrisch gemaal
met eenlaags dienstwoning (Hoendiep 39).
Enumatil. Dit dijkdorp ten noorden van Lettelbert is ontstaan bij de ‘til’ of brug
over het in 1655-'56 gegraven Hoendiep. De Geref. kerk (Dorpsstraat 20) is een
zaalkerk met geveltoren voorzien van achtzijdige spits, gebouwd in 1846 en ingrijpend
verbouwd in 1921. De pastorie (Dorpsstraat 22) dateert uit 1918. De windmolen
‘Eben Haëzer’ (De Schans 14), een achtkante stellingkorenmolen, heeft een met hout
beklede romp en bakstenen voet. De molen werd gebouwd in 1907 voor K. Dijkstra
door molenmaker Hazenberg en verving een
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Enumatil bij Lettelbert, Windmolen Eben Haëzer (1993)

afgebrande molen uit 1834. Bij de bouw heeft men gebruik gemaakt van onderdelen
van een afgebroken molen uit Dokkum. De molen is in 1964-'65 gerestaureerd.

Loppersum
Wierdedorp met een langgerekte structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen. De
centraal op de wierde aangelegde Lage- en Hogestraat zijn tekenend voor de
ontwikkeling als handelswierde. Bij de vorming van de wierde heeft ook de meer
westelijk gelegen voormalige kreekstroom de Fivel een rol gespeeld. Aan het
noordeinde breidde men de wierde rond 800 uit voor de bouw van een eerste kerk.
In de late middeleeuwen werd de langs de zuidrand van het dorp gegraven
Loppersumer Wijmers de belangrijkste handelsweg. De Schipsloot

Loppersum, Herv. kerk, plattegrond

Loppersum, Herv. kerk

vormt de verbinding met de voet van de wierde. Aan de oostzijde ontstonden in de
17de eeuw - parallel aan de Lagestraat - de Middenstraat en de Kruisweg. De ten
zuiden van de kerk gelegen Aylkumaborg werd waarschijnlijk rond 1780 afgebroken.
Na de aanleg van de spoorlijn Groningen-Delfzijl (1884) kwam aan de noordzijde
een kleine stationswijk met vrijstaande villa's tot stand, gevolgd door de bouw van
middenstandswoningen langs de Singelweg en de Wirdumerweg. Op basis van een
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uit 1936 stammend uitbreidingsplan kwam aan de westzijde nieuwbouw tot stand.
Na de Tweede Wereldoorlog trad verdichting op van de bebouwing tussen het spoor
en de Loppersumer Wijmers. De wierde zelf is beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Kerkpad 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus en St. Paulus,
is een grote kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, zijkapellen en een forse toren van
drie geledingen met zadeldak. Nadat een brand in 1217 de eerste kerk had verwoest,
verrees een eenbeukige romaanse tufstenen kerk met recht gesloten koor. Van de
oudste kerk zijn nog enkele muurdelen bewaard gebleven, waaronder een laag venster.
In het derde kwart van de 13de eeuw verhoogde men het schip en verving men het
bestaande koor door een dwarsschip met nieuw koor; van deze bouwfase resteren
de beide dwarsarmen met hun meloenvormige koepelgewelven. De noordelijke
topgevel is in later tijd verdwenen, de zuidelijke topgevel is aan het eind van de 15de
eeuw vernieuwd. In de tweede helft van de 14de eeuw verrees de forse toren, die
even breed is als het schip en onderaan bijna drie meter dikke muren heeft. De toren
werd in 1610 hersteld. In de toren hangen twee klokken, uit 1397 en uit 1548; de
laatste is gegoten door Geert van Wou (II).
In de periode 1480-'93 kwam het huidige laat-gotische koor tot stand, evenals de
recht gesloten zuidelijke zijkapel en de langere, driezijdig gesloten noordelijke
zijkapel (Mariakapel). Tussen 1520 en 1530 volgde de bouw van de smalle zuidelijke
zijbeuk, voorzien van een laatgotisch zandstenen poortje met het jaartal 1529. Ten
slotte verhoogde men in
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het tweede kwart van de 16de eeuw nog het schip, dat met het koor onder één kap
werd gebracht. Vermoedelijk in 1643 zal het oostelijke deel van de noordelijke
zijkapel zijn ingericht tot een consistoriekamer met vlakke zoldering en verdieping.
Bij de restauratie van de kerk in 1952-'59, naar plannen van R. Offringa en A.R.
Wittop Koning, heeft men de koorscheidingswand uit 1892 verwijderd en de gewelven
in de consistoriekamer gereconstrueerd.
Het interieur van de kerk wordt overdekt door meloenvormige koepelgewelven
(transeptarmen), netgewelven (schip en viering) en kruisribgewelven (koor en
zijkapellen). De noordkapel (Mariakapel) heeft laat-15de-eeuwse gewelfschilderingen
met scènes uit het leven van Maria. Het transept heeft gewelfschilderingen uit het
eerste kwart van de 16de eeuw). De schilderingen in het koor dateren uit de periode
1520-'40 en stellen Nieuwtestamentische scènes voor, met in het straalgewelf van
de koorsluiting Christus als Salvator Mundi en boven het oostelijke venster de
patroonheiligen van de kerk, St. Petrus en St. Paulus. Op de noordwand van de
westelijke koortravee is het Laatste Oordeel afgebeeld. Familiewapens zijn te vinden
op diverse sluitstenen, zoals die van de familie In den Ham (zuidbeuk), het echtpaar
Aylkuma-In den Ham (zuidkapel) en hun (stief)dochter Bauwe Heemster (koor).
Tussen het koor en de zijkapellen bevinden zich laat-gotische natuurstenen
afscheidingen met eiken deuren uit 1564. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel
(late 17de eeuw, met delen uit 1832 en 1956) en een door A.D. Smit gemaakte
herenbank met gesneden bekroning van het achterschot voorzien van de wapens van
Rengers en Tjarda van Starkenborgh (1775). De orgeltribune bevat nog onderdelen
uit 1562, maar stamt in haar huidige vorm uit 1665. Toen werd ook het orgel, dat
oorspronkelijk uit 1562 stamt, gerenoveerd en kreeg het de wapens van Groningen
en Loppersum. In 1736 vernieuwde A.A. Hinsz het instrument met gebruikmaking
van ouder pijpwerk. Het snijwerk aan de kast is van Casper Struiwig. In 1803 volgde
een renovatie met snijwerk van M. Walles. Van de talrijke hardstenen grafzerken in
de vloer zijn de fraaiste

Loppersum, Villa Bellevue

die van Bauwe Heemster (†1540), Maria van Selbach (†1576) en Evert de Mepsche
(†1642). De consistoriekamer heeft een marmeren schouw uit 1772. In 1858 is de
inrichting van deze kamer aangepast.
Het voorm. postkantoor (Raadhuisstraat 7) is een fors blokvormig neoclassicistisch
pand uit 1897-'98.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 4), een eenlaags pand met hoger opgaande
middenpartij onder geknikt schilddak, werd in 1924-'25 gebouwd in expressionistische
vormen naar plannen van J. Benninga. Het pand was tot 1990 als raadhuis in gebruik.
Het dorpshuis (Wirdumerweg 21) is een eenlaags pand met een hoog oprijzend,
geknikt schilddak en op de rechterhoek een hoge halfronde aanbouw. Het pand kwam
in 1930 tot stand in een aan het expressionisme verwante vormgeving, naar plannen
van T. van Hoorn voor de vereniging ‘Ons Dorpshuis’.
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Woonhuizen. Het eenlaags pand Kerkpad 4 heeft een gevelsteen en ankers met
het jaartal ‘1562’, maar is geheel herbouwd. Lagestraat 46 is een fors pand met
zadeldak voorzien van wolfeinden, dat in opzet uit het begin van de 19de eeuw zal
dateren. In 1905 liet H.K. Glas naar ontwerp van O. de Leeuw Wieland een hogere
middenrisaliet aanbrengen. Eenlaags villa's in eclectische vormen en met een hoger
opgaand middenrisaliet zijn Raadhuisstraat 9 (omstreeks 1880) en Raadhuisstraat
6 (1890), de laatste met aan de voorzijde een erker. Ook langs de Stationslaan verrezen
enkele villa's in eclectische vormen, waaronder Stationslaan 3 en 4, beide uit
omstreeks 1890. Belangrijk was architect O. de Leeuw Wieland. In 1890 ontwierp
hij voor notaris Spandau de villa Bellevue (Stationslaan 1) in rijke
neorenaissance-vormen, met topgevels, een veranda op de hoek van de verdieping
en een fraaie ingangspartij. Het pand doet sinds 1990 dienst als raadhuis. Huizen in
eclectische vormen van zijn hand zijn Stationslaan 2 (omstreeks 1890) en Stationslaan
6 (omstreeks 1905), en in chaletstijl Parallelweg 2 (1905). Hij ontwierp ook de
vrijstaande eclectische villa's Welgelegen (Wirdumerweg 75, 1907), voor burgemeester
S.D. Jensema, en Maria Zuidven (Lagestraat 7, 1913) voor H.K. Glas. Niet naar zijn
ontwerp is Storka (Molenweg 62), gebouwd in 1909 voor L. Eenkema in sobere
jugendstil-vormen. De forse villa Ithaca (Molenweg 16) werd in 1915 gebouwd in
‘Um 1800’-vormen voor dokter Steenhuis. De villa Breidablok (Stationslaan 7)
verrees in 1929 in expressionistische vormen voor de architect T. van Hoorn naar
eigen ontwerp.
Horeca. Het voorm. hotel Gemeentehuis, nu ‘Lopster Kroon’ (Lagestraat 2) is
een neoclassicistisch pand met omlijste ingang uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Het werd in 1874-'77 uitgebreid naar plannen van O. de Leeuw Wieland. Rond 1905
volgde een uitbreiding aan de achterzijde. Tot 1925 was het tevens in gebruik als
raadhuis. Hotel-restaurant Spoorzicht (Molenweg 11) is een fors neoclassicistisch
pand met een iets naar achteren liggende ingangspartij met balkon. Het werd in 1886
gebouwd naar ontwerp van O. de Leeuw Wieland, die er zelf lange tijd woonde. Het
balkon is in 1908 vernieuwd en A. van der Laan heeft de jugendstil-schilderingen in
de nissen aan weerszijden van de ingang gemaakt. Het nog gave interieur is
overwegend in neorenaissance-vormen uitgevoerd.

Loppersum, Hotel-restaurant Spoorzicht
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Loppersum, K.P. Zijlbad

Windmolen ‘De Stormvogel’ (Molenweg 67), een hoge achtkante
stellingkorenmolen, heeft een met hout beklede romp op bakstenen voet. De
korenmolen, die ook van een koppel pelstenen is voorzien, werd in 1849 gebouwd
voor M. Bolt en is in 1970-'71 gerestaureerd.
Het voorm. station (Parallelweg 8) dateert uit 1883 en is een langgerekt eenlaags
gebouw met aan beide uiteinden dwars geplaatste zadeldaken. De oorspronkelijke
dakoverstekken in chaletvorm zijn later verwijderd. Sinds 1990 dient het als
dependance van het raadhuis.
Het voorm. veilinggebouw ‘Pomona’ (Parallelweg 3) is een driebeukige hal met
iets hogere middenbeuk, gebouwd in 1922.
Het K.P. Zijlbad (Badweg 16) kwam in 1933 tot stand voor de plaatselijke
handelsvereniging in het kader van de werkverschaffing. De houten badhokjes staan
ingeklemd tussen een bakstenen badmeesters-, toilet- en pompgebouwtje.
De Alg. begraafplaats (Hofstraat 1) werd rond 1910 aangelegd. Het baarhuisje
met chalet-details stamt uit die tijd. De toegang bestaat uit een fraai gietijzeren hek
met doodssymbolen. Op de begraafplaats zijn diverse interessante bewerkte zerken
en enkele grafkransen te vinden.

Losdorp
(gemeente Delfzijl)
Wierdedorp met radiale structuur, voor het eerst genoemd in 1053. Tot 1850 was het
wierdedorp als zodanig herkenbaar. De hoofdstructuur van het huidige dorp wordt
bepaald door de deels afgegraven wierde en de jongere lintbebouwing langs de
Westendorpweg in zuidoostelijke richting en langs de Schafferweg richting Godlinze.
De Herv. kerk (Fraeilemaweg 10) is een eenbeukige, recht gesloten kerk die via
een tussenlid is verbonden met de ongelede westtoren; deze toren is voorzien van
een ingezwenkt tentdak dat overgaat in een opengewerkte klokkenstoel met spits.
De kerk dateert mogelijk deels uit de 13de eeuw, maar is volgens de gedenksteen
boven de ingang in 1775-'76 in opdracht van vrouwe Rengers van Farmsum ingrijpend
gewijzigd. Uit die tijd dateren de rondboogvensters. De volgens een gedenksteen uit
1662 daterende toren is eveneens in 1775 gewijzigd en kreeg in 1848 de huidige
torenbekroning. Gedenkstenen getuigen van deze wijzigingen. In de toren hangt een
klok uit 1709, gegoten door Tittie Goossens. De toren heeft aan de zuidzijde een
recente, detonerende aanbouw die door een tussenlid met de kerk verbonden is. Tot
de kerkinventaris behoren een vrijwel zeker door Abraham Bekenkamp vervaardigde
preekstoel in Lodewijk XV-stijl (1775) en een orgelkast met resten van het instrument
van N.A. Lohman & Zn. (1830). Het koor bevat enkele 17de- en 18de-eeuwse
grafzerken.
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De Fraeylemaheerd (Westendorpweg 4) is een kop-hals-romp-boerderij op de
plaats waar tot begin 18de eeuw de Fraeylemaborg stond. Het huidige voorhuis is
na een brand in 1890 tot stand gekomen. Bij de herbouw werden deels oude materialen
hergebruikt. De voorgevel bevat een gevelsteen met de familiewapens
Schaffer-Entens. Volgens gevelstenen dateren de schuren uit 1885 en 1888 en de
bijschuur uit 1888.
Het transformatorhuisje (Westendorpweg

Losdorp, Transformatorhuisje

ong.) uit omstreeks 1915 is een goed voorbeeld van het toen gangbare type met ver
overstekend zadeldak. Het bakstenen gebouwtje staat midden op een splitsing van
wegen.

Lutjegast
(gemeente Grootegast)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een smalle zandrug of gast, te midden
van venen. Het dorp wordt voor het eerst genoemd in de 14de eeuw.
De Herv. kerk (A. Tasmanweg 75) is heeft een T-vormige plattegrond met aan
de ingangszijde een toren van drie geledingen met ingesnoerde, achtzijdige spits. De
kerk dateert uit 1877 en is in 1922 gerestaureerd. Tot de inventaris behoort enig
meubilair uit de voorganger van de huidige kerk, waaronder een laat-17de-eeuwse
kansel met het wapen van Prott. In de vloer liggen fraai gebeeldhouwde zerken voor
Albertina Lucretia Prott-Snabel en Bernhard Johan van Prott († 1703). Een plaquette
aan de kerk herinnert aan de in het dorp geboren 17de-eeuwse zeevaarder Abel
Tasman.
De pastorie (A. Tasmanweg 50) is een vrijstaand pand met hoog een opgaand
middenrisaliet, gebouwd in eclectische vormen rond 1885.
Het gebouw van de Geref. kerken in Nederland (A. Tasmanweg 99) is een
kruiskerk met topgevels in expressionistische stijl. De kerk, die geen toren bezit,
werd in 1922 gebouwd naar ontwerp van de architect J. de Haan.
Boerderij ‘Rikkerda’ (A. Tasmanweg 28) is een kop-romp-boerderij uit het midden
van de 19de eeuw. Ten zuidoosten van de boerderij liggen de grachten van het in
1676 door Bernard Johann Prott gestichte buitenhuis Rikkerda, dat in 1829 werd
gesloopt, maar waarvan de kelders nog aanwezig zijn.
Het elektrische gemaal van de Lutjegasterpolder (Stationsweg ong.) dateert uit
1935 en is uitgevoerd met expressionistische details.
De basculebrug over het Van Starckenborghkanaal en de bijbehorende eenlaags
brugwachterswoning (Stationsweg 5) met expressionistische details dateren uit
omstreeks 1936.
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Marsum, Herv. kerk (1985)

Marsum
(gemeente Appingedam)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen door het
aaneengroeien van enkele huiswierden. Een groot deel van de ring- of ossenweg is
goed bewaard gebleven. De boerderijen zijn hierop met hun schuurdeel georiënteerd.
In het centrum verrees de kerk. In het begin van de 20ste eeuw heeft men een groot
deel van de wierde afgegraven, maar de radiale structuur is behouden gebleven. Mede
daarom is Marsum een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Marsumerweg 12), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een
kleine romaanse eenbeukige kerk met smaller, halfrond gesloten koor en ongelede
toren met zadeldak. De fraai op een verhoogd kerkhof gelegen kerk is een goed
voorbeeld van een geheel Groninger dorpskerk, gebouwd rond 1306 (d). De toren
heeft op de verdieping een kapel met opening naar de kerk en is daarmee een variant
op het gereduceerde westwerk. In de toren hangt een in 1620 door Joannes en
Anthonius Simon en Petrus Joly gegoten klok. Het muurwerk van het schip wordt
geleed door een langgerekt spaarveld in de vensterzone, afgesloten door een
bloktandlijst. In het spaarveld zitten drie ongeprofileerde rondboogvensters. Dicht
bij het koor zitten er aan beide zijden van het schip lage vensters. Het dak van het
halfronde koordeel heeft holle en bolle pannen. De kerk werd in 1949-'51
gerestaureerd, waarbij inwendig de inrichting is veranderd en de kapel in de toren
opnieuw is overwelfd.
Het interieur van het schip wordt overdekt door een mogelijk 17de-eeuwse
balkenzoldering, maar de kapconstructie daarboven dateert nog grotendeels uit de
bouwtijd. De kerk bevat een restant van een sacramentshuisje. Tot de inventaris
behoren een eenvoudig koorhek (laat-16de-eeuws), een preekstoel met klankbord
(1791-'92) en de waarschijnlijk uit 1788 daterende banken. In het koor ligt een zerk
voor Bernhardus Andreae Ollershemius (geb. 1653).

Marum
Wegdorp, in zijn huidige vorm ontstaan in het begin van de 20ste eeuw door het
samengroeien van Marum en Kruisweg, twee in oorsprong middeleeuwse, los
gestructureerde agrarische kernen. In de omgeving was tot aan de eeuwwisseling de
vervening vrij belangrijk. De aanleg van de tramlijn Groningen-Drachten in 1913
heeft tot de verdere ontwikkeling van het dorp bijgedragen. Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp sterk verdicht en naar het noorden uitgebreid.
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De Herv. kerk (Noorderringweg 41), gelegen op een oorspronkelijk omgracht
terrein, is een eenbeukige kerk met een smaller koor, voorzien van een inspringende,
vijfzijdige koorsluiting, en een toren van twee geledingen met een achtzijdige
ingesnoerde naaldspits. Het koor werd waarschijnlijk in de 12de eeuw gebouwd en
heeft in de zuidmuur een dichtgemetselde ingang. In het eerste

Marum, Herv. kerk (1985)

kwart van de 13de eeuw zijn vermoedelijk het huidige schip en de toren tot stand
gekomen. In het midden van de 16de eeuw werd de toren verhoogd met een
klokkenzolder en kreeg het schip zijn huidige kap. De noordgevel van het schip werd
waarschijnlijk in 1770 bij een grote renovatie geheel nieuw beklampt. In 1886 kreeg
de toren zijn huidige naaldspits. Tot de kerkinventaris behoren een herenbank met
snijwerk van Jan de Rijk en het wapen van Karel Ferdinand van In- en Kniphuisen
(eerste kwart 18de eeuw) en een door D. Duursma vervaardigde preekstoel (1826).
De Geref. kerk (Kruisweg 30) werd omstreeks 1930 gebouwd op een T-vormige
plattegrond; ze heeft een ongelede toren met spits.
Woonhuizen. De rentenierswoning Kruisweg 6 is omstreeks 1885 gebouwd in
eclectische stijl. Noorderweg 10 is een eenlaags dubbel woonhuis in traditionalistische
vormen uit de jaren dertig.
Boerderijen. Uit het midden van de 19de eeuw dateert Verlengde Wilpsterweg 2,
een boerderij van het kopromp-type met een haakse aanbouw halverwege de schuur.
Kruisweg 2 is een boerderij met dwars geplaatst voorhuis uit omstreeks 1890, met
een eenlaags woongedeelte voorzien van een hoger opgaand middenrisaliet. Op het
erf staan een stookhok en twee bijschuren uit de bouwtijd. Ten westen van het dorp
staan nog twee interessante kop-romp-boerderijen, te weten Haarsterweg 32
(omstreeks 1855), met een deels onderkelderd voorhuis en een dwars geplaatste
bijschuur, en Haarsterweg 34 (omstreeks 1870).
Noordwijk. Wegdorp gelegen ten noorden Marum. De Herv. kerk (Westerweg 2)
is een eenvoudig gepleisterde, recht gesloten zaalkerk; ze heeft een ongelede westtoren
met zadeldak. De kerk stamt uit de 15de eeuw, maar is in de loop van de eeuwen
regelmatig verbouwd. De toren dateert uit 1714 en bevat een klok uit dat jaar. De
kop-rompboerderij Westerweg 35 dateert uit omstreeks 1890 en is voorzien van een
bijschuur en stookhok.
De Wilp. Kanaaldorp gelegen ten zuiden van Marum. De Herv. kerk (Plantsoen
14) is een uit 1871 daterende
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eenvoudige zaalkerk met een toren van twee geledingen met ingesnoerde achtkantige
spits. De kerk bevat een uit Hoorn afkomstig 18de-eeuws orgel. De
kop-romp-boerderij Verlengde Oosterweg 3 stamt uit omstreeks 1850, evenals het
stookhok op het erf.

Meeden
(gemeente Menterwolde)
Wegdorp, gelegen op een dekzandrug op de grens van het Oldambt en de
Veenkoloniën. Het dorp dat in de 11de eeuw als dochternederzetting van Eexta was
ontstaan, werd in de 15de eeuw zuidwaarts verplaatst naar de huidige zandrug. In de
19de eeuw bouwde men in het langgerekte dorp diverse grote boerderijen en aan de
zuidzijde twee haakse lintbebouwingen met kleine landarbeiderswoningen. Na de
Tweede Wereldoorlog is rond de kerk nieuwbouw verrezen.
De Herv. kerk (Kerkstraat 12) is een recht gesloten zaalkerk met versneden
steunberen en zadeldak tussen puntgevels en een vrijstaande toren. De rond 1400
gebouwde kerk kreeg in de 17de of 18de eeuw een ingangsportaal. Het interieur
wordt overdekt door een met karton beplakt houten tongewelf. Tot de kerkinventaris
behoren een koperen doopbekken (1719), een door A.A. Hinsz

Meeden, Herv. kerk, klokkentoren

gebouwd orgel (1751) waarin mogelijk 17de-eeuwse delen zijn verwerkt, en een
door B. Bekenkamp vervaardigde preekstoel in Lodewijk XVI-vormen (1801-'02).
De vrijstaande toren (Kerkstraat 10) van twee geledingen met een zadeldak tussen
tuitgevels verrees rond 1500. De in 1912 gesloopte, opengewerkte 19de-eeuwse,
dakruiter is recentelijk weer herbouwd. Boven de overwelfde begane grond, die als
cachot heeft dienstgedaan, bevindt zich een via een buitentrap toegankelijk vertrek
met schouw.
Op het kerkhof liggen diverse fraai bewerkte grafzerken, waarvan de oudste uit
1603 dateert. Interessant zijn de zerk voor kerkvoogd Ayolt Tonkens (†1783), het
grafmonument voor K.H. Nannenga (†1899) en de obeliskzuil voor H.J. van Delden
(†1907). De reeks fraai gedecoreerde 19de-eeuwse zerken van de familie Bouwman
werd gehouwen door P. Hulsbergen.
De (Geref.) kerk Eben Haezer (Hereweg 195) is een karakteristiek voorbeeld
van een eenvoudige zaalkerk uit 1865. Rond 1975 kreeg de kerk een moderne
voorgevel.
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Woonhuizen. Langs de Hereweg staan diverse rijke rentenierswoningen, veelal
eenlaags en gedeeltelijk onderkelderd. In neoclassicistische vormen uitgevoerd is
Hereweg 235 uit omstreeks 1870; eclectische vormen heeft De Uilenhof (Hereweg
174) uit omstreeks

Meeden, Dwarshuisboerderij Hereweg 324

1875. Eveneens eclectisch van vorm, maar voorzien van een verhoogd middenrisaliet,
zijn Hereweg 249 (1874, verbouwd in 1904) en Hereweg 314 (omstreeks 1885). Een
rijk, driezijdig uitgebouwd middenrisaliet heeft het herenhuis Hereweg 73 (omstreeks
1870). De villa Hereweg 85 werd rond 1915 gebouwd in jugendstil-vormen; Hereweg
237 rond 1930 in licht expressionistische vormen.
Boerderijen. In het dorp staat een aantal belangrijke boerderijen die alle tot het
Oldambster type behoren. Hereweg 216 heeft een fronton waarin een ploegende boer
is gesneden. De boerderij werd in 1835 gebouwd voor H.E. Tonkens en heeft lange
tijd aan D.R. Mansholt behoord. Dwarse woongedeelten in neoclassicistische vormen
hebben de boerderijen De Goare (Hereweg 87), gebouwd kort na 1848 voor E.H.
Edzes, en Hereweg 118 uit 1856, gebouwd voor N.H. Tonkens. De laatste heeft een
Engelse landschapstuin, ontworpen door J. Vroom. In opdracht van H.P. Bouman
werd in 1858 de boerderij Hereweg 334 gebouwd; het voorhuis is voorzien van drie
reeksen zaadzoldervensters en een puntgevel. Vergelijkbaar is Hereweg 270, gebouwd
in 1861 voor M.P. Smid door aannemer L. Osheer. Eclectisch van vorm is de boerderij
Hereweg 324; deze is voorzien van een dwars voorhuis met een driezijdig uitgebouwd
middenrisaliet. De boerderij kwam in 1872 tot stand voor D.S. Dethmers en zijn
vrouw E.H. Tonkens. Het schuurdeel is in 1926 herbouwd. Andere boerderijen met
dwars voorhuis zijn Hereweg 79 (1896), gebouwd voor E. Goukes, en Hereweg 9
(1917), uitgevoerd in ‘Um-1800’-vormen voor J.J. Onnes, mogelijk naar ontwerp
van J. Siccama.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

160
Nijverheid. Het schildersbedrijf met woon- en winkelpand Hereweg 308 werd rond
1920 gebouwd. Het vijf bouwlagen hoge graanpakhuis (bij Hereweg 113) verrees
in 1918 in opdracht van graanhandelaar H. Bos, die gelijktijdig aan de weg voor
zichzelf een directeurswoning (Hereweg 113) liet bouwen.

Meedhuizen, Station Tjuchem-Meedhuizen

Meedhuizen
(gemeente Delfzijl)
Dorp, ontstaan in de 13de eeuw. De bescheiden kern kwam enigszins tot ontwikkeling
na het graven van het Afwateringskanaal van Duurswold in 1869-'71. Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp naar het zuiden uitgebreid.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 6) is een zaalkerk voorzien van een ongelede toren
met ingesnoerde spits. Delen van het muurwerk van de kerk zouden nog uit de 13de
eeuw stammen. Aan de oostzijde zijn nog twee dichtgemaakte, oorspronkelijke
vensters zichtbaar. Bij een ingrijpende verbouwing in 1703 zijn de topgevels en de
gewelven verwijderd. In 1803 voegde men de westtoren toe, die bij de vernieuwing
van de kap in 1833 wat is verhoogd en in 1928 is omklampt. Tot de inventaris behoort
een eenvoudige laat-17de- of vroeg- 18de-eeuwse preekstoel. In de vloer ligt een
gebeeldhouwde zerk voor ds. Jacobus Ringels (†1742).
Het voorm. station Tjuchem-Meedhuizen (Ideweersterweg 12) aan de
Woldjerspoorlijn werd in 1927 gebouwd, waarschijnlijk naar ontwerp van A. van
der Steur in licht expressionistische vormen. Na de opheffing van de spoorlijn in
1941 is het pand tot woning verbouwd.
Tjuchem (gem. Slochteren). Dit dorp ten westen van Meedhuizen kwam aan het
eind van de 19de eeuw tot verdere ontwikkeling bij de wegovergang van het in
1869-'71 gegraven Afwateringskanaal van Duurswold. De Herv. kerk (Hoofdweg
37) is een zaalkerk met slanke dakruiter, gebouwd in 1928 in expressionistische
vormen. Het Leninbeeld (bij Hoofdweg 28), werd in 1997 voor en door de firma
Koop Tjuchem geplaatst en komt uit Meerseburg (voormalige DDR) waar het vanaf
de jaren zestig stond.

Mensingeweer
(gemeente De Marne)
Wierdedorp, ontstaan in de middeleeuwen. Eerst concentreerde de bebouwing van
het kleine dorp zich rond de kerk, maar na de aanleg van de provinciale trekvaart
tussen Winsum en Ulrum in 1663 kwam er nieuwe bebouwing in oostelijke richting
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langs het water. Omdat de verhoogde Schouwerzijlsterweg-Mensingeweersterweg
diende als scheiding tussen twee zijlvesten, werd ter plaatse van de trekvaart een
dam aangelegd, die pas in 1860 door een brug werd vervangen.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 1) is een recht gesloten zaalkerk voorzien van een
ongelede westtoren met achtzijdige

Mensingeweer, Windmolen Hollands Welvaart (1980)

spits. Het in de kern nog middeleeuwse kerkgebouw is rond 1840 ingrijpend in
neoclassicistische trant verbouwd, met uitzondering van de achter de 18de-eeuwse
toren verscholen westgevel. Tot de inventaris behoort een preekstoel uit 1743 naar
ontwerp van Jan Bitter met snijwerk van Casper Struiwig. Het orgel werd in 1698
door Arp Schnitger gebouwd voor de Herv. kerk te Pieterburen, in 1772 door A.A.
Hinsz aangepast en in 1901 te Mensingeweer geplaatst. Op het kerkhof liggen enkele
19de-eeuwse grafzerken.
Op de Alg. begraafplaats (Molenweg ong.), aangelegd in het tweede kwart van
de 1hment voor I.B. Keiser (†1867), gemaakt door de gieterij Ten Oever en Koning
te Martenshoek. De windmolen ‘Hollands Welvaart’ (Molenweg 9) is een met hout
beklede achtkante stellingkoren- en pelmolen op bakstenen onderbouw. De molen
werd in 1855 gebouwd door en voor molenmaker H. ten Have. De molenaarswoning
(Molenweg 8) is een eenlaags dwars huis met wolfdak en een erachter gelegen schuur.
Het geheel werd omstreeks 1860 gebouwd.
Boerderijen. In de omgeving van Mensingeweer ligt een aantal interessante
kop-hals-romp-boerderijen. De boerderij Rollingeweer (Schouwerzijlsterweg 13)
heeft een diep eenlaags voorhuis uit omstreeks 1855. Uit omstreeks 1870 dateert de
boerderij Hooge Laand (Schouwerzijlsterweg 6), met een bijschuur uit dezelfde tijd.
Boerderij Schouwerzijlsterweg 1 heeft een eenlaags voorhuis in eclectische trant uit
omstreeks 1885. De boerderij Matthenesse (Matthenesserweg 1) werd in opdracht
van S. Wijk gebouwd ter vervanging van het schathuis van de in 1872 gesloopte borg
Matthenesse. De in 1923 verbouwde boerderij heeft een onderkelderd dwars voorhuis
met neoclassicistische elementen. Een 19de-eeuwse kopromp-boerderij is de
Hylkemaheerdt (Wildeveldseweg 2), met dwars geplaatst voorhuis voorzien van een
schilddak. Op het erf staat een grote bijschuur uit omstreeks 1895. Een 19de-eeuwse
boerderij van het Oldambster type is Wildeveldseweg 1, waarvan het voorhuis een
halfrond gesloten, omlijste ingang heeft.
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Middelbert, Herv. pastorie

Middelbert
(gemeente Groningen)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen ten oosten van de Hunze, toen dit
moerassige en beboste veengebied vanaf de woonkernen aan de Hunze in ontginning
werd gebracht. De naam Middelbert komt in de 10de of 11de eeuw als ‘Middisché’
(Middijk) voor. De achtervoeging ‘bert’ betekent ‘buurt’. De bebouwing van het
wegdorp ligt hoofdzakelijk langs de Middelberterweg. Ten noorden van de kerk
loopt nog een kerkenpad uit de richting Klein-Harkstede - voorheen ook verder
richting Euvelgunne.
De Herv. kerk (Middelberterweg 13) is een eenbeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en aan de westzijde een forse dakruiter met achtkante spits. Het
romano-gotische schip kwam waarschijnlijk in de eerste helft van de 13de eeuw tot
stand in twee bouwfasen. In 1731 werd de westgevel vernieuwd en plaatste men de
huidige dakruiter. De koorsluiting dateert uit 1767, toen ook de huidige
spitsboogvensters zijn aangebracht; in 1905 kreeg de westgevel gietijzeren
venstertraceringen. De kerk is in 1975-'77 gerestaureerd, waarbij het in 1905
aangebrachte pleisterwerk is verwijderd.
Inwendig heeft de kerk een vlak, 18de-eeuws balkenplafond. Tot de inventaris
behoren een preekstoel en doophek in Lodewijk XIV-stijl (1743), beide naar bestek
van J.D. Brugma, enkele kerkbanken (omstreeks 1750) en herenbanken met gesneden
18de-eeuwse opzetstukken. Het orgel is in 1822 gebouwd door J.W. Timpe. De
kerkvloer bevat talrijke grafzerken, waarvan de oudste uit 1601 dateert.
De Herv. pastorie (Middelberterweg 30), volgens een gevelsteen in de achtergevel
stammend uit 1744, is rond 1880 gepleisterd in rijke eclectische vormen. De opbouw
in het midden van de voorgevel is vermoedelijk rond 1900 uitgevoerd met
jugendstil-motieven. Op het dak liggen Lucas IJsbrandspannen.

Middelstum
(gemeente Loppersum)
Wierdedorp, mogelijk ontstaan in de Romeinse tijd op een kwelderwal. Uit drie
huiswierden heeft zich vervolgens een omvangrijke wierde met een radiale structuur
en ringweg ontwikkeld. Het centrale deel van de wierde wordt gevormd door de open
ruimte rond de kerk en de deels onbebouwd gebleven terreinen van de in de 18de
eeuw gesloopte borgen Asinga en Mentheda. De radiale structuur is het meest
regelmatig in het zuiden. De bebouwing concentreerde zich aanvankelijk langs de
paden in het zuidoosten en langs de oostelijke ringweg. In de tweede helft van de
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19de eeuw vond een verdichting van de bebouwing plaats. De wierde - een beschermd
dorpsgezicht - wordt omringd door 20ste-eeuwse woonwijken.
De Herv. kerk (Menthedalaan 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Hippolytus,

Middelstum, Wierdedorp

is een eenbeukige kruiskerk met driezijdige koorsluiting en een toren van drie
geledingen met tentdak en opengewerkt koepeltje. De laat-gotische kerk werd in
fasen gebouwd in de tweede helft van de 15de eeuw, waarbij de toren in 1487 gereed
kwam. Vermoedelijk in het begin van de 16de eeuw voegde men de sacristie toe in
de noordoosthoek van het noordtransept. De enkele malen gewijzigde sacristie heeft
haar oorspronkelijke verdieping verloren. In de toren hangt een klok uit 1520, gegoten
door Johan Schonenborch, en in het 17de-eeuwse koepeltje op de toren een carillon
uit 1661-'62, gegoten door François Hemony. Daaraan zijn in 1949 klokken van de
firma Eijsbouts toegevoegd. Drie gedenkstenen boven de ingang van de toren
herinneren aan de bouw in 1487 en aan reparaties in 1767 en 1831. Bij een
kerkrestauratie in 1974, naar plannen van R. Offringa, zijn de tufstenen en bakstenen
traceringen van de spitsboogvensters in koor en schip gereconstrueerd.
Het interieur wordt overdekt door kruisribgewelven, waarop een aantal fragmenten
van 16de-eeuwse schilderingen bewaard gebleven is. Het betreft onder meer
afbeeldingen van de Zondeval, het Laatste Oordeel en in het koor meer
renaissancistische schilderingen van
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Middelstum, Herv. kerk

acanthusbladeren en vogels. Op de noordmuur van het koor is Christus als Salvator
Mundi afgebeeld. Een uit 1704 daterende grote herenbank met flankerende deuren
naar ontwerp van Allert Meijer en met snijwerk van Jan de Rijk vormt de scheiding
tussen koor en schip. Tot de inventaris behoren verder een preekstoel en een doophek,
toegeschreven aan Casper Struiwig (1733), en een door P. van Oeckelen gebouwd
orgel (1863). In het koor ligt de grafkelder uit 1654 van Joan Lewe en Geertruida
Alberda, bewoners van de borg Ewsum. De kerk bevat verder enkele 17de-eeuwse
grafzerken en een zandstenen epitaaf voor Ebert Onsta (†1476). De pastorie (Kerkpad
25), een eenlaags pand met verhoogd middendeel en schilddak, dateert blijkens de
gevelsteen uit 1876. De vensters hebben een geprofileerde omlijsting met kuif. Links
bevindt zich een later aangebouwde serre.
De Geref. kerk (Burchtstraat 23) is een grote zaalkerk met dwarsarm en forse
geveltoren met kleine spits, gebouwd in 1869-'70 naar ontwerp van A. Schotanus.
De dwarsarm is in 1923-'24 toegevoegd naar plannen van P. Tilbusscher. De kerk
bevat een orgel uit 1856, gebouwd door N.A. Lohman. De pastorie (Burchtstraat
25), een blokvormig eenlaags pand met afgeknot schilddak en forse dakkapel, dateert
uit 1869 en is in 1915 vernieuwd.
De Doopsgez. vermaning (Trekweg 27) is een eenvoudige, driezijdig gesloten
zaalkerk met kleine dakruiter, gebouwd in 1863. De schipmuren worden door lisenen
geleed en hebben spitsboogvensters. De kerk bevat een 18de-eeuws kabinetorgel
van D. Onderhorst met pijpwerk van J. Duyschot uit

Middelstum, Borg Ewsum, schathuis

omstreeks 1700. De voorm. pastorie (Trekweg 27), een eenlaags pand met verhoogd
middendeel en schilddak, dateert uit omstreeks 1870.
De voorm. openbare lagere school (G. Alberdastraat 5) is in 1937 gebouwd met
expressionistische invloeden. Het eenlaags gebouw heeft een overstekend schilddak,
een koepelvormige lantaarn en een uitbouw met zadeldak boven de ingang.
Ewsum (Oosterburen 1). Van deze in 1863 gesloopte borg staat er op het dubbel
omgrachte borgterrein nog het onderste gedeelte van een ronde geschutstoren uit
1472. De overwelfde toren heeft een tentdak. Verder bleef het oostelijke schathuis
behouden, een langgerekt, grotendeels 17de-eeuws, eenlaags gebouw met verhoogd
middendeel. In 1932 kreeg het een uitbreiding met een grote schuur en veestalling
met hoge rietdaken, naar ontwerp van S.A. Veenstra in expressionistische stijl.
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Asinga (Burchtstraat 17). Van deze in 1744 gesloopte borg resteert het
poortgebouw, dat volgens een gedenksteen verrees in 1611. Het gebouw met
rondboogdoorgang heeft een zadeldak tussen schoudergevels. Een tijd lang diende
het tevens als schuilkerk. Thans geeft het toegang tot het park dat op een deel van
het voormalige borgterrein is aangelegd. Links staat een woonhuis met toren uit
omstreeks 1930.
Het Geref. gasthuis (Kerkstraat 2-8), vier eenvoudige eenlaags
oudeliedenwoningen onder een schilddak, is volgens een gevelsteen gebouwd ter
nagedachtenis aan G. Berghuis, die in 1887 overleed.
Woonhuizen. Het in 1689 gebouwde dwarse eenlaags pand Kerkstraat

Middelstum, Villa Mentheda

3 heeft kozijnen uit de bouwtijd en een zadeldak tussen topgevels met vlechtingen.
In de rechter zijgevel bevindt zich de ingang en aan de achterzijde een 19de-eeuwse
aanbouw. Het gebouw was lang in gebruik als bakkerij. Uit de 19de eeuw dateren
Burchtstraat 26, een dwars eenlaags pand met hoog afgewolfd zadeldak, en Kerkstraat
1, een blokvormig tweelaags huis met omlopend schildak en omlijste ingang met
snijraam. De villa Mentheda (Menthedalaan 5) is in 1905 gebouwd op een omgracht
terrein ter plaatse van de in 1738 gesloopte borg Mentheda, waarvan de wierde in
1896 is afgegraven. Deze complexe villa met eclectische vormen heeft enkele erkers,
een aangebouwd koetshuis en een toren met een deels opengewekt koepeltje. Uit
omstreeks 1910 dateert Grachtstraat 8, een gecementeerd eenlaags pand op
samengestelde plattegrond. Een deel van de smalle voorgevel is hoger opgetrokken
en heeft boven de halfronde top een decoratieve opbouw. Het huis is gedecoreerd
met geglazuurde tegeltjes.
De voorm. herberg ‘In de Valk’ (Burchtstraat 12) is een groot pand met schilddak,
voorzien van een lagere aanbouw onder een zadeldak. De lange gevel aan de
Burchtstraat heeft op de begane grond een reeks kleine vensters. Het huidige complex,
dat waarschijnlijk een 17de-eeuwse oorsprong heeft, is tot stand gekomen bij
verbouwingen in de 18de en 19de eeuw.
De Winkel Heerestraat 2 is een eenlaags hoekpand met hoge kap, gebouwd in
1928 naar plannen van K. Zevenbergen met expressionistische invloeden. In de
afgeronde hoek van het pand bevindt zich een terugliggende ingang met daarboven
een balkon.
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De boerderij ‘Venoord’ (Oosterburen 3) heeft een onderkelderd dwars voorhuis met
schilddak, gebouwd in 1877 met eclectische elementen. In 1908 is de grote schuur
gebouwd. De uit 1859 daterende bijschuur is grondig verbouwd.
Windmolen ‘De Hoop’ (Molenweg 6) is een met hout beklede achtkante
stellingkorenmolen op een bakstenen onderbouw. De molen werd in 1855 gebouwd
door molenmaker H. Bremer voor D.H. Oosterbeek.
Toornwerd. Dit wierdedorp met radiale structuur, gelegen ten noorden van
Middelstum, is ontstaan in de vroege middeleeuwen. De wierde is tussen 1883 en
1906 grotendeels afgegraven. De vrijstaande klokkentoren (Toornwerderweg 2), met
drie geledingen, overhoekse steunberen en een ingesnoerde spits, werd in 1894 naar
ontwerp van E. de Jonge gebouwd en in 1981 gerestaureerd. De toren staat op het
kerkhof van de in 1818 gesloopte kerk. Het kerkhof telt een aantal 17de- en
18de-eeuwse grafzerken.

Midwolda
(gemeente Scheemda)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de rand van het zogeheten schiereiland
van Winschoten. Als gevolg van de Allerheiligenvloed in 1570 heeft men het dorp
zuidwaarts verplaatst naar de in 1545 gereedgekomen Dollarddijk. De oude kerk,
waarvan de toren in 1667 was ingestort, werd in 1738 geheel gesloopt. De toegenomen
welvaart dankzij Dollard-inpolderingen leidde in de 19de eeuw tot de bouw van
diverse grote boerderijen in het langgerekte dorp. Aan de zuidzijde kwamen haaks
daarop twee stroken van lintbebouwing met kleine landarbeiderswoningen tot stand,
waartussen na de Tweede Wereldoorlog een nieuwbouwwijk is verrezen.
De Herv. kerk (Hoofdweg 168) is een zeer brede, recht gesloten zaalkerk met
getrapte steunberen, een afgewolfd zadeldak. De ongelede toren heeft een achtzijdige
bakstenen bovenbouw, welke overgaat in een houten lantaarn met Lodewijk
XIV-motieven en een opengewerkte koepelvormige spits. De eerste

Midwolda, Herv. kerk

steen voor de in 1738-'40 gebouwde zaalkerk werd gelegd door Anna Maria Hora.
Aan de noordzijde bevindt zich een toegangsportaal met ionisch poortje en zandstenen
cartouche in het fronton. De toren werd gebouwd in 1708. In de toren hangen twee
klokken, waarvan er één in 1897 gegoten is door A.H. van Bergen. De kerk is
gerestaureerd in 1965-'72.
Het kerkinterieur wordt overdekt door een gedrukt houten tongewelf met
dwarsbalken en korbelen, gedragen door oorspronkelijk zes gemarmerde houten
zuilen met composietkapitelen. De buitenste vier zijn in 1880 door slanke gietijzeren
zuilen vervangen. Tijdens de restauratie heeft men geschilderde decoraties uit de
bouwtijd ontdekt en hersteld. Tot de kerkinventaris behoren een fraai gesneden
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Lodewijk XIV-preekstoel uit uit 1725, gesneden door Menke Molanus met enkele
veranderingen uit 1742 door Jan Bitter. Daarnaast nog twee

Midwolda, Ennemaborg

blokken van vier banken door Jan Bitter uit 1742, twee identieke, overhuifde
herenbanken voorzien van het wapen van Johan Hora Siccama (uit ca. 1738). Het
orgel werd in 1770-'71 gebouwd door A.A. Hinsz en is gevat in een kast van de hand
van L. Bekenkamp met snijwerk van A.D. Smit. De achterwand van de orgeltribune
heeft 18de-eeuwse beschilderingen in trompe-d'oeil: opgetrokken draperie met
kwasten; zuilen met kapitelen; blad- en bloemguirlandes. De kerkvloer bevat een
aantal grafzerken, waarvan de oudste uit 1625; interessant is die voor predikant
Wilhelmus Schortinghuis (†1750). Op het kerkhof staan enkele grafmonumenten,
waaronder die van predikant P.R. Buurma (†1877) en die van J. Oosterbaan (†1872);
het laatstgenoemde heeft neogotische details.
Het voorm. raadhuis (Hoofdweg 169) is een sober gebouw met het oude
gemeentewapen. Het is in 1927 gebouwd in kubistisch-expressionistische vormen
naar plannen van H.B. Meijer en in 1954 verbouwd. Nu is het in gebruik als restaurant.
Van de Ennemaborg (Hoofdweg 96), gelegen op een omgracht terrein, gaat de
geschiedenis mogelijk terug tot de in 1391 genoemde borg van Sebo Ennema. De
oudste delen van de huidige aanleg zijn de laat- 16de- of wellicht vroeg-17de-eeuwse
muurdelen in groter baksteenformaat aan de zuidzijde. Kort na het huwelijk van
Anna Maria Clinge met Wilhelmus Hora in 1681 kreeg de borg zijn huidige
blokvormige aanzien met omlopend schilddak en hoekschoor-
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stenen. Na het huwelijk van hun dochter Anna Maria Hora met Wiardus Siccama in
1737 kwam een nieuwe voorgevel tot stand. Hun zoon Johan Hora Siccama liet na
1775 een nieuwe ingangspartij met omlijsting en bovenlicht aanbrengen. Uiteindelijk
werd de borg in 1965 het bezit van de Stichting Het Groninger Landschap, die hem
vervolgens liet restaureren. Het park is in 1982 opnieuw ingericht. Aan de westzijde
staat een eenvoudig, waarschijnlijk 19de-eeuws schathuis.
Woonhuizen. De gave dubbele landarbeiderswoning Homerilaan 8-10 dateert uit
circa 1870. De villa Hoofdweg 99 is in 1904 opgetrokken in neorenaissance-vormen,
maar heeft in de boogvullingen boven de vensters jugendstil-tegels.
Boerderijen. In het dorp staat een aantal belangrijke boerderijen die alle tot het
Oldambster type behoren. Hoofdweg 33 is een fraaie boerderij met een schuur uit
1850 en een woongedeelte uit 1855, met tuitgevel en drie series zaadzoldervensters,
gebouwd voor E.A. Edskes. Op een ruim erf in Engelse landschapsstijl ligt de
boerderij R. Abdenaweg 1, met wagenschuur, stookhok en tuinhuisje. De boerderij
is gebouwd in 1858 voor P.R. Buurma en E.J.A. Land. In 1877 kreeg ze een nieuwe
schuur. Het interieur met bedsteden, meubilair en behangsels is sinds 1906 niet meer
gewijzigd. Een afgewolfd voorhuis met symmetrische, omlijste ingangspartij en
centrale dakkapel hebben de boerderijen Hoofdweg 251 (1865), gebouwd voor G.R.
Toren, en Hoofdweg 25 (1870) voor M. Edskes. Bij de boerderij Buitenhof (Gereweg
8) is het dwars geplaatste woongedeelte, gebouwd in 1882 voor K.T. Hemminga,
uitgebouwd tot een middenrisaliet met puntgevel. De beide keuterijtjes Hoofdweg
69 en 71, bestaande uit een woning en een korte schuur, zijn aan het eind van de
19de eeuw ontstaan.

Midwolde
(gemeente Leek)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een oost-west-gerichte zandrug, die als
ontginningsas voor het veenachtige
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Midwolde, Herv. kerk, grafmonument Anna van Ewsum (1986)

gebied heeft gediend. Het dorp is aan de zuidzijde begrensd door het landgoed
Nienoord en wordt inmiddels aan de zuidwestzijde genaderd door de nieuwbouw
van Leek.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 134) is eenbeukige kerk met een smaller, recht gesloten
koor en een slanke ongelede toren met zadeldak. Het schip en het onderste deel van
de toren dateren uit de tweede helft van de 12e eeuw. Het schip heeft aan de
noordzijde drie rondboogvensters. Het koor kwam in de 13de eeuw tot stand. In de
14de of 15de eeuw kreeg het koor een rechte koorsluiting en werd de toren verhoogd.
Bij een ingrijpende restauratie in 1910 heeft men het koor uitwendig beklampt en
inwendig het stenen tongewelf vervangen door een houten gewelf. In 1984-'86 is de
kerk opnieuw gerestaureerd en kreeg de toren een nieuw fundament.
Het interieur heeft een zeer rijke inventaris, die grotendeels in opdracht van de
bewoners van De Nienoord is vervaardigd. Het belangrijkst is de marmeren graftombe
van de hand van Rombout Verhulst. Deze tombe werd in 1664-'69 opgericht in
opdracht van Anna van Ewsum (†1714) voor haarzelf en voor haar eerste man Carel
Hieronymus van In- en Kniphuisen (†1664). Waarschijnlijk in 1714 werd de door
Bartholomeus Eggers reeds omstreeks 1690 gebeeldhouwde figuur van haar tweede

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

165

Midwolde, Herv. kerk, orgel (1984)

overleden echtgenoot, Georg Wilhelm van In- en Kniphuisen (†1709), toegevoegd.
Tot de inventaris behoren verder een eikenhouten portaal voorzien van vazen en
opzetstuk (circa 1660), een herenbank met geschilderde kwartierwapens (1660) en
overhuiving met alliantiewapen (circa 1670) en een fraai gesneden preekstoel naar
ontwerp van Allert Meijer en uitgevoerd door Mencke Molaan, met snijwerk van
Jan de Rijk (1711). Het orgel met beschilderde luiken werd 1657-'60 gebouwd door
A. de Mare met gebruikmaking van delen van een door L. Eekman voor De Nienoord
vervaardigd huisorgel uit 1630. In de kerk hangen een vierkant rouwbord voor Caspar
van Ewsum uit 1639 en zeven rouwborden uit de periode 1664-1768 voor leden van
het geslacht Van In- en Kniphuisen. Aan de zuidwestzijde zitten gebrandschilderde
ramen van F. Nicolas & Zn. (1912) met onder andere renaissancistische motieven.
Van de landarbeiderswoningen in het dorp is Pasop 13 uit omstreeks 1880 een
nog vrij gaaf voorbeeld.
Het theehuis Vredewold (Hoofdstraat 132) staat bij het noordelijke toegangshek
van het landgoed De Nienoord. Dit eenlaags pand in expressionistische vormen werd
in 1928 gebouwd naar ontwerp van de bouwkundige J.H. de Groot.

Muntendam
(gemeente Menterwolde)
Wegdorp, gelegen op een dekzandrug en voor het eerst genoemd in 1391. Ter
ontginning van de venen werd in 1637 het Muntendammerdiep gegraven. De latere
bebouwing langs dit kanaal wordt Tussenklappen genoemd. In 1649 werd het kanaal
doorgetrokken, eerst oostwaarts als Meedenerdiep en vervolgens zuidwaarts als
Westerdiep richting Veendam. Pas in de 19de eeuw ontstond er een substantiële
lintbebouwing op de dekzandrug. Aan Het Loeg was van 1848 tot 1970 de
wagenmakerij - later caravans - van J.C. Otten gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog
is het dorp vooral aan de west- en noordzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkstraat 17) is een eenvoudige, door lisenen gelede, zaalkerk
met spitsboogvensters, neoclassicistische ingangsomlijsting en een kleine dakruiter
boven de voorgevel. De kerk werd in 1840-'41 gebouwd en is in 1961 gerestaureerd.
In de dakruiter hangt een kleine klok uit 1470, afkomstig uit de dakruiter van het
Olde Convent te Groningen. De kerk bevat een orgel uit 1864, gebouwd door P. van
Oeckelen. Het er achter gelegen kerkhof is aan het eind van de 19de eeuw naar het
noorden verlengd, zodat de Alg. begraafplaats ontstond.
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De Baptistenkerk Rehoboth (Kerkstraat 120) is een gepleisterde zaalkerk uit
1895. Bij een verlenging aan de voorzijde in 1915 verrees een nieuwe voorgevel,
met een opengewerkte geveltoren die werd voorzien van een overstekende,
ingesnoerde naaldspits.
De Immanuelkerk (Nieuwe Weg 2) is een eenvoudige zaalkerk met
spitsboogvensters. Ze werd gebouwd in 1923 als Geref. kerk en is nu in gebruik bij
de Herv. gemeente.
Het voorm. raadhuis (Kerkstraat 25) is ontstaan door de verbouwing in 1917 van
een bestaande notariswoning. Naar plannen van gemeentearchitect J. Schenkel kreeg
het pand een forse trapgevel in late neorenaissance-vormen.
Boerderijen. Langs het kanaal naar Zuidbroek staan enkele boerderijen van het
Oldambster type. De uit 1851 daterende boerderij Tussenklappen Westzijde 9 heeft
een woongedeelte

Muntendam, Raadhuis

met wolfdak en twee rijen zaadzoldervensters. Uit omstreeks 1875 stamt De Munte
(Tussenklappen Westzijde 10). De boerderij Janna-Jellina (Tussenklappen Westzijde
19) heeft een villaachtig voorhuis in expressionistische vormen uit 1930.
De voorm. steenfabriek (bij Tussenklappen Oostzijde 1) werd in 1887 gesticht
door H. Dieters. Het huidige tweebeukige pand met classicistische details kwam tot
stand na een brand in 1893. Nadat H.R. Holthuis in 1904 eigenaar werd, fabriceerde
men ook draineerbuizen. De directeurswoning met jugendstil-details (Tussenklappen
Oostzijde 1) is van omstreeks 1904. Kort na 1965 werd de productie gestopt en zijn
de nabijgelegen kalkovens gesloopt.
Bruggen. Over het diep liggen een houten ophaalbrug (tegenover Tussenklappen
Oostzijde 9) uit omstreeks 1880 en de ‘Schaive Klabbe’ (bij Tussenklappen Oostzijde
1), een ijzeren ophaalbrug uit 1940. De pyloon draagt een enkele hamei met op het
uiteinde een juk dat door stalen kabels met het wegdek verbonden is.
Tripscompagnie. Ten westen van Muntendam ligt het Veenkoloniale wegdorp
Tripscompagnie. Het kanaal werd in 1648 gegraven als een van de vele
handelsactiviteiten van de in 1634 opgerichte Amsterdamse compagnie van de broers
en wapenfabrikanten Jacob, Louys en Hendrick Trip. Van de Veenkoloniale
boerderijen van het Oldambster type is het rond 1885 gebouwde
Tripscompagniesterweg 50 een goed voorbeeld.
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Musselkanaal, Tweede Musselverlaat

Musselkanaal
(gemeente Stadskanaal)
Langgerekt kanaaldorp, ontstaan in 1819 toen het Stadskanaal verder naar het
zuidoosten werd doorgetrokken. Dit kon pas nadat in 1817 aldaar de definitieve grens
tussen Drenthe en Groningen was vastgesteld. Deze zogeheten ‘Koningsraai’ leidde
tot een knik in het kanaal - de Eerste en Tweede afdraai. De verlenging van het kanaal,
het Stads-Musselkanaal (vanaf 1893 Musselkanaal) werd parallel aan de nieuwe
grens gegraven. Tot 1850 bevond de meeste dorpsbebouwing zich echter op de
oostelijker gelegen zandrug de Horsten. Daarna kwam meer zuidelijk, aan het kanaal
bij de ‘IJzeren Klap’ en de afsplitsing naar Valthermond, een centrum tot
ontwikkeling. Aan de weg naar Mussel bouwde men in de jaren dertig van de 20ste
eeuw vrijstaande burgerwoningen. Na de oorlog zijn aan beide zijden hiervan nieuwe
woonwijken ontstaan.
De Herv. kerk (Marktstraat 12) is een dwars geplaatste zaalkerk met haakse
voorbouw voorzien van geveltoren met naaldspits. De kerk werd in 1878-'79 gebouwd
door aannemer E. Klipman naar model van de (Tweede) Herv. kerk van Stadskanaal.
Tot de inventaris behoren een preekstoel uit 1858 en een orgel uit 1903, vervaardigd
door P. van Oeckelen. Het in 1880 aangelegde kerkhof kreeg bij een uitbreiding rond
1925 een poortgebouw. Imposant is het natuurstenen grafmonument in
expressionistische vormen voor T. Tonkens (†1923) en A. Jonker (†1938).
De R.K. kerk St.-Antonius van Padua (Sluisstraat 77) is een langwerpige,
driebeukige neogotische kerk met driezijdig gesloten koor een toren van twee
geledingen met ingesnoerde naaldspits. De kerk is oorspronkelijk gebouwd in 1904-'05
naar plannen van G.A. Ebbers uit Utrecht. In 1926-'27 verving men het bestaande
schip naar ontwerp van P. Walta uit Franeker door een groter schip met smalle
zijbeuken en de huidige toren. Tot de inventaris behoren een triomfkruis en beelden
afkomstig uit het atelier van Cuypers en Stolzenberg. Het gebrandschilderde glas
werd in 1917 vervaardigd door atelier F. Nicolas & Zn. Het parochiehuis (Sluisstraat
76) dateert uit circa 1938.
De kerk van de Geref. Gemeente in Nederland (Marktstraat 44) dateert uit
1913-'14 en is een T-vormig gebouw voorzien van een slanke geveltoren met
naaldspits.
De lagere school (Marktstraat 43) is een langwerpig gebouw met expressionistische
elementen uit circa 1932.
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Het woon- en winkelpand (Schoolstraat 107), gebouwd in 1890 voor J. Eussink,
is een gaaf en karakteristiek neoclassicistisch voorbeeld.
Schutsluizen. Het Eerste Musselverlaat of Vierde Verlaat (bij Schoolstraat 104)
werd in 1851 gebouwd en in 1917 verdubbeld. Dit geschiedde eveneens bij de Tweede
Musselverlaat of Vijfde Verlaat (bij Sluisstraat 149), dat in het nieuwe benedenhoofd
uit 1917 een houten roldeur kreeg. Beide sluizen hebben een voetgangersbrug.
Bruggen. Over het kanaal ligt een voetgangersbrug (bij Sluiskade 62) uit 1917.
De spoorwegdraaibrug (Sluiskade ong.), bestaande uit geklonken ijzeren liggers,
werd rond 1924 gebouwd.
Kopstukken. Dit veenontginningsgehucht ten noordoosten van Musselkanaal
kwam begin 20ste eeuw tot ontwikkeling. De R.K. lagere school (Zandtangerweg
74) dateert uit circa 1920. De R.K. kerk O.L.V. van Lourdes (Zandtangerweg 77) uit
1961-'62 is ontworpen door J. Dresme.

Niebert
(gemeente Marum)
Wegdorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Om het te onderscheiden van ('t) Olbert
kreeg het de naam Niebert (Nieuwe Buurt). In de 19de eeuw was het een welvarend
dorp dat enigszins een centrumfunctie had, maar het heeft zich in de 20ste eeuw niet
verder ontwikkeld.
De Herv. kerk (Molenweg 90) is een gepleisterde, door lisenen gelede zaalkerk
met recht gesloten koor en een dakruiter met achtzijdige ingesnoerde spits. Gezien
de nissen in de oostwand heeft de kerk mogelijk een laat-gotische kern, maar het
gebouw is in 1831 ingrijpend verbouwd, waarbij de huidige vensters en de dakruiter
zijn aangebracht. Tot de kerkinventaris behoren een herenbank met overhuiving
voorzien van een wapen (omstreeks 1700) en een door Jan Bitter ontworpen en door
Casper Struiwig gesneden preekstoel (1743). De laatstgenoemde leverde ook het
snijwerk in Lodewijk XIV-stijl van de uit 1743-'44 daterende orgeltribune en het
orgelfront. De kerkvloer bevat grafzerken van de familie Iwema, waarvan de oudste
uit 1601 dateren. Op het omringende kerkhof ligt een gietijzeren zerk uit 1873 voor
R.L. Zuiderweg en A.J. Schuurman.
De Iwenastins (Aan 't Pad 15) is een gepleisterde kop-romp-boerderij, gelegen
op een nog deels omgracht terrein. De huidige vorm is in 1847 ontstaan
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door een ingrijpende verbouwing in opdracht van ds. R. Damsté. Het onderkelderde
voorhuis met hoge zaal moet gezien het zware muurwerk en de bouwsporen in de
westgevel een uit omstreeks 1400 daterend steenhuis zijn geweest. Het is de enige
nog bestaande stins in Groningen die nooit tot een borg is uitgegroeid.
Boerderij Aan 't Pad 4 is een boerderij met dwars geplaatst eenlaags voorhuis, in
1851-'52 gebouwd voor S.J. Schuurman.
De windmolen Molenweg 62, een zeskante stellingkorenmolen, heeft een met
hout beklede romp en bakstenen voet. De molen werd gebouwd in 1899 voor J.H.
Nanninga door molenmaker U. Holman. De molenaarswoning (Molenweg 64) stamt
uit dezelfde tijd en heeft een dwars geplaatst voorhuis.

Niebert, Iwenastins

Niehove
(gemeente Zuidhorn)
Wierdedorp met radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
kwelderwal. Op de top van de wierde ligt de Herv. kerk met daaromheen een ringweg
(Kerkstraat). Langs de de voet van de wierde loopt aan de noordzijde een tweede
ringweg (Rikkerdaweg). Deze binnen- en buitenring zijn onderling verbonden met
paden. Aan het eind van de vorige eeuw is een deel van de wierde afgegraven. De
wierde is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 1) is een eenbeukige, driezijdig gesloten kerk voorzien
van een dakruiter met slanke naaldspits. Het schip kwam in de 13de eeuw tot stand
en kreeg in de 15de eeuw een driezijdige koorsluiting. De westgevel werd getuige
de gedateerde sluitsteen boven de ingang in 1619 vernieuwd. In de dakruiter hangt
een kleine 14de-eeuwse klok. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel, een
doophek, een avondmaalstafel en een bank met overhuiving voorzien van wapens,
alle uit het eind van de 18de en het begin van de 19de eeuw. Het in 1908 in deze
kerk geplaatste orgel werd in 1632 gebouwd voor de Herv. Kerk te Uithuizermeeden
en in 1816 door J. Wenthin gewijzigd en in een nieuwe kast gevat.

Niehove, Sarrieshut

Woonhuizen. Langs de ringvormige Kerkstraat staan diverse karakteristieke
eenlaags huizen, waaronder Kerkstraat 1-3, 6 en 10.
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Café ‘De Eissenhof’ (Kerkstraat 4) werd in de eerste helft van de 19de eeuw
gebouwd als eenlaags herberg met doorrit aan de rechterzijde. Omstreeks 1900 heeft
men het pand verhoogd met een bovenzaal.
De sarrieshut (Molenpad 2) is een dwars eenlaagspand, waarschijnlijk uit de 18de
eeuw, met boven de ingang een gevelsteen met de afbeelding van een molen.
Boerderij ‘Wester Pama’ (Gaaikemaweg 10), gelegen ten westen van Niehove,
dateert uit omstreeks 1870. Het is een kop-hals-romp-boerderij waarvan het dwars
geplaatste voorhuis met schilddak is uitgevoerd.

Niekerk
(gemeente Grootegast)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een zandige hoogte in een oorspronkelijk
venige omgeving. Het dorp wordt voor het eerst genoemd aan het eind van de 14de
eeuw. In de late middeleeuwen werd het belangrijker dan het moederdorp Oldekerk.
De bebouwing concentreerde zich langs de Zandumerweg. Het dorp is recent aan de
west- en oostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Zandumerweg 1) is een eenbeukige romaanse kerk met driezijdig
gesloten koor en zadeldaktoren. Het nog geheel tufstenen schip stamt uit rond 1200
en kreeg in de 13de eeuw een ongelede toren, opgetrokken in afwisselende lagen
tuf- en baksteen. Het oorspronkelijke koor dat een smalle apsis had werd in de 17de
eeuw vervangen door het bestaande driezijdig gesloten koor. Aan de zuidzijde staat
een bakstenen rechthoekige aanbouw, die blijkens detaillering waarschijnlijk al in
de 13de eeuw is toegevoegd. Een corresponderende aanbouw is er, gezien de
bouwsporen, ook aan de noordzijde geweest. Bij de restauratie in 1964-'67 heeft men
de kerk ontpleisterd en de muren van het schip in romaanse stijl gereconstrueerd.
Tot de inventaris van de kerk behoort een gesneden preekstoel uit 1705, gemaakt
door Allert Meijer en Jan de Rijk.
Huis Welgelegen (Bloemersmastraat 2), in neo-classicistische trant, dateert uit
het derde kwart van de 19de eeuw en heeft mogelijk als Herv. pastorie gediend.
Boerderijen. Ten noordwesten van Niekerk liggen enkele waardevolle boerderijen

Niekerk (gem. Grootegast), Herv. kerk
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in de buurtschap Oosterzand. De kop-romp-boerderij Zandumerweg 19 dateert uit
omstreeks 1870, evenals de bijschuur en het stookhok. Zandumerweg 54 is een
eenlaags landarbeiderswoning uit omstreeks 1870. Nooitgedagt (Zandumerweg 35)
is een kop-romp-boerderij uit omstreeks 1918. Op het door een laag ijzeren
toegangshek in jugendstil-vormen afgesloten erf staat een stookhok. De uit 1933
daterende kop-romp-boerderij Hoendiep 6 heeft een woongedeelte met hoog schilddak.
Het voorm. kerkhof van Oldekerk (bij Kroonsfelderweg 4), gelegen ten westen
van Niekerk, heeft een klokkenstoel die in 1939 in de vormen van de oorspronkelijk
17de-eeuwse voorganger is gebouwd. De Herv. kerk is in de 18de eeuw gesloopt.

Niekerk
(gemeente De Marne)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op twee kleine wierden op een oeverwal. De
middeleeuwse kerk heeft het kleine dorp zijn naam gegeven.
De Herv. kerk (Kerkstraat 3) is een kleine, recht gesloten zaalkerk; de ongelede
toren is voorzien van een achtkante, ingesnoerde spits. Het muurwerk van de kerk
is 13de-eeuws. Bij een ingrijpende verbouwing in 1629, in opdracht van Evert Lewe,
is de toren nieuw opgetrokken. In de toren hangt een klok uit 1762, gegoten door A.
Petit. Tot de kerkinventaris behoren een herenbank met het alliantiewapen van het
echtpaar Van In- en Kniphuizen-Lewe (vroeg-18de-eeuws), een eenvoudige preekstoel
(laat-18de-eeuws)

Houwerzijl bij Niekerk (gem. De Marne), Geref. kerk en pastorie (nu theemuseum)

en een door P. van Oeckelen gebouwd orgel (1883). De kerkvloer bevat een aantal
zerken, waarvan de oudste uit 1564 dateert.
Op het kerkhof liggen verschillende 19de-eeuwse graven. De pastorie (Kerkstraat
7) is een deels eenlaags, deels tweelaags pand uit 1928, gebouwd naar ontwerp van
W. Reitsema in de trant van het Nieuwe Bouwen.
De boerderij ‘Wiemaheerdt’ (Zoutkamperweg 1) is van het kop-hals-romptype
en dateert van omstreeks 1875. Het voorhuis heeft een zadeldak tussen topgevels.
De tuinderswoning Hoofdstraat 23 is gebouwd in 1929 in expressionistische stijl
naar plannen van W. Reitsema. Achter het eenlaags pand staat een stookhok met
pijp, ten behoeve van de vroeger achter het huis gelegen kassen.
De Zuidemaklap over het Hunsingokanaal (bij Kanaalstraat 12), gelegen ten
westen van het dorp, is een ijzeren ophaalbrug uit 1879, voorzien van fraaie decoraties
in giet- en smeedijzer en portaalarmen in de vorm van kandelaberzuilen. De
bruggenhoofden zijn onlangs vernieuwd en in beton uitgevoerd.
Houwerzijl. Dit dorp ten zuidoosten van Niekerk is ontstaan in het begin van de
19de eeuw. De voorm. Geref. kerk (Hoofdstraat 17) is een zaalkerk met geveltoren,
gebouwd in 1862 en in 1906 en 1915 gerenoveerd. Op het ogenblik dient het gebouw
als theeschenkerij. De ernaast gelegen neoclassicistische pastorie (Hoofdstraat 15)
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stamt uit 1870. Het voorm. dorpscafé (Hoofdstraat 58) is een pand met eenlaags
voorhuis en een dwars geplaatst achterhuis. Het voorhuis dateert uit omstreeks 1870
en is een uitbreiding van de oudere, waarschijnlijk 18de-eeuwse, achterliggende
voorm. bakkerij annex kruidenierswinkel. Het hoekpand Hoofdstraat 29 is een
middenstandswoning uit omstreeks 1930 met expressionistische details.

Nieuw Beerta, Herv. kerk

Nieuw Beerta
(gemeente Reiderland)
Wegdorp, ontstaan op de Schanskerdijk na inpoldering van het gebied ‘de Uiterdijken’
in 1657. In 1665 verrees hier een eerste kerkje die in 1689 werd herbouwd en in 1856
opnieuw. Het dorp heeft grote boerderijen en nabij de kerk een dwarse lintbebouwing
met kleine landarbeiderswoningen.
De Herv. kerk (Hoofdweg 18) is een door lisenen gelede zaalkerk met driezijdige
sluiting, gebouwd in 1856 naar plannen van E. van der Voort. De voorgevel bevat
een stichtingssteen en heeft een halsvormige beëindiging met daarachter een
geveltoren voorzien van een opengewerkte lantaarn met koepelbekro-
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ning. De toren kreeg bij de restauratie in 1985 een nieuwe wijzerplaat. In de kerk
liggen diverse zerken, waarvan de oudste uit 1705 dateert. Het orgel uit 1856-'57
werd gemaakt door W. Hardorff.
Woonhuizen. In het dorp staat een aantal rijke woonhuizen met fraaie tuinen in
Engelse landschapsstijl; eclectisch van vorm is Hoofdweg 93 (circa 1880),
neoclassicistisch van vorm is Hoofdweg 22 (circa 1890), chalet-details heeft de villa
Verlengde Hoofdweg 9 (circa 1915) en jugendstil-invloeden heeft Verlengde
Hoofdweg 3 (1913). Het laatstgenoemde huis heeft een tuin naar plannen van J.
Vroom.
Boerderijen. Tot de fraaiste boerderijen van het Oldambster type behoort de
Ebelsheerd (Hoofdweg 51), met voorhuis in eclectische vormen uit 1874 voor E.K.
Ebels. De tuin in Engelse landschapsstijl is in 1914 naar plannen van J. Vroom
aangelegd. Een dwars voorhuis in neoclassicistische stijl heeft de boerderij Verlengde
Hoofdweg 45 uit 1905, gebouwd voor A.W.B. Groeneveld. Een van de mooiste
voorbeelden in Groningen van een villaboerderij in jugendstil-vormen is Hoofdweg
81, gebouwd in 1909 voor de uit Duitsland afkomstige H. Humbert, die was getrouwd
met de Groningse boerendochter W.L. ten Have. Opvallend zijn de groen geglazuurde
kruispannen, de hoektoren en de raamvormen. De bijbehorende dubbele schuur is
in 1970 gesloopt. Hoofdweg 95 is een boerderij met expressionistische vormen uit
1934 voor E.H. Leemhuis.

Nieuw Beerta, Villaboerderij Hoofdweg 81

Nieuw Scheemda
(gemeente Scheemda)
Wegdorp, ontstaan in 1659 als dochternederzetting van Scheemda op de in 1545
aangelegde Dollarddijk. Op de plek waar het Termunterzijldiep en de dijk elkaar het
dichtst naderden ontstond de kern van het dorp, dat ook wel Scheemderhamrik werd
genoemd.
De Herv. kerk (Hamrikkerweg 27) is een eenvoudige, recht gesloten zaalkerk
met hoog schilddak en in het midden een dakruiter. De kerk werd in 1661 gebouwd,
maar kreeg in 1906 een nieuwe voorgevel voorzien van een dakerker met wijzerplaat.
In deze gevel herplaatste men de stichtingssteen uit 1661. In de dakruiter hangt een
in 1661 door F. Hemony gegoten klok. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel
(tweede helft 17de eeuw) en een door A. Schnitger vervaardigd klein orgel (1695).
De kerkvloer bevat enkele grafzerken, waarvan de oudste uit 1668 dateert; twee rijke
zerken uit 1762 zijn uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl. Op het kerkhof staat een
gietijzeren grafmonument voor de predikant C. van Weeyden Abbesch (†1864). Het
kerkhof wordt afgesloten door een gietijzeren hek uit 1897, vervaardigd door de
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firma L.J. Enthoven & Co.. De pastorie (Hamrikkerweg 56) is een sober
neoclassicistisch pand uit 1889.
Boerderijen. In het dorp staat een aantal belangrijke boerderijen die alle tot het
Oldambster type behoren. De boerderij Hamrikkerweg 34 kwam tot stand in 1838
voor S.S. Dallinga en de Ubbe Roelfsheerdt (Hamrikkerweg 30) werd in 1850
gebouwd voor F.J. Roelfsema. De Borgh (Hamrikkerweg 13) uit circa 1865 heeft
een dwars voorhuis, gebouwd voor S.H. Bos. De Dellerheerd (Hoofdweg 26) uit
1881 heeft een dwars voorhuis met volledige verdieping.
De landarbeiderswoningen Hoofdweg 17-19 in het gehucht 't Waar ten noorden
van Nieuw-Scheemda, zijn relatief gave woningen uit circa 1890.
Poldermolens. Ten westen van Nieuw Scheemda staat de Westerse poldermolen
(Pastorieweg 2), een met hout beklede achtkante bovenkruier op veldmuren. Hij is
voorzien van twee vijzels. De molen werd in 1862 gebouwd door molenmaker
Kamphuis, ter vervanging van een afgebrande voorganger uit 1798, en is gerestaureerd
in 1970. Ten

Nieuw Scheemda, Kerkhof Herv. kerk, grafmonument predikant C. van Weeyden Abbesch

zuiden van Nieuw Scheemda staat de poldermolen De Dellen (Pastorieweg ong.),
een met hout beklede achtkante bovenkruier op veldmuren. De molen werd in 1855
gebouwd ter vervanging van een afgebrande, kleinere voorganger uit 1793.

Nieuwe Pekela
(gemeente Pekela)
Langgerekt kanaaldorp dat in 1704 als zelfstandige parochie van Oude Pekela werd
afgescheiden. Omstreeks 1760 verlengde men het Pekeler Hoofddiep naar het
zuidwesten; daar, voorbij een knik in het kanaal, ontstond Boven Pekela. In 1810
werd Nieuwe Pekela een zelfstandige gemeente. Pas in 1877 kwam een verbinding
met het Stadskanaal tot stand. De bebouwing bleef langs het Pekeler Hoofddiep
geconcentreerd, met in de loop van de tijd vooral aan de westzijde enige verdichting.
Na de oorlog verrees aan de noordzijde een nieuwe woonwijk. In 1990 zijn beide
Pekela's weer tot één gemeente samengevoegd.
De Herv. kerk (Torenlaan ong.) is een brede zaalkerk uit 1704 die in 1767 en
1826 werd vergroot, waardoor ze haar huidige L-vorm kreeg. In de kerk staat een
eenvoudige preekstoel uit omstreeks 1704. Op het kerkhof bevinden zich
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Nieuwe Pekela, Stoomhoutzagerij en -schaverij Nooitgedacht

onder meer een obeliskzerk en een bijbelzerk, alsmede een gietijzeren grafmonument
voor Ds. D.J. Sikkema (†1860).
Overige kerken. De Evang. Luth. kerk (A. Westerstraat 1) is een zaalkerk uit
1753, die in 1865 door brand werd beschadigd en rond 1890 werd voorzien van een
toren met twee geledingen en een opengewerkte houten lantaarn. De Doopsgez. kerk
(A. Westerstraat 83), een zaalkerk met ingezwenkte tuitgevel, is gebouwd in 1852.
De Chr. Geref. kerk (Ds. S. Tjadenstraat 12) is een L-vormige kerk uit omstreeks
1895. De R.K. St.-Bonifatiuskerk (J.R. Stuutstraat 9) verrees in 1988 naar ontwerp
van A.J. van Ringh. In de opengewerkte toren is een beeld van St. Bonifatius
opgenomen, afkomstig uit de oude, in 1868 gebouwde kerk. Uit die kerk zijn ook de
communiebank (1896, B. Frydag) en panelen van de preekstoel (1936, J.P. Maas)
overgenomen.
De voorm. R.K. lagere school (J.R. Stuutstraat 19), gebouwd rond 1930, vertoont
simpele expressionistische vormen.
Het voorm. raadhuis (Ds. S. Tjadenstraat 53) is een groot sober gebouw met een
slanke, terzijde staande toren met zadeldak, gebouwd in 1940.
Woonhuizen. Langs het kanaal staan nog enkele goed bewaarde
midden-19de-eeuwse Veenkoloniale woningen met asymmetrische puntgevel en de
ingang in een krimp, waaronder Ds. S. Tjadenstraat 96. Het vergelijkbare pand Ds.
S. Tjadenstraat 91 is een kapiteinswoning, evenals het dwarse woonhuis Ds. S.
Tjadenstraat 89. Neoclassicistisch van vorm is A. Reijndersstraat 21 uit circa 1880;
A. Reijndersstraat 212 uit 1908 is vergelijkbaar van opbouw, maar heeft
jugendstil-details. De middenstandswoning A. Reijndersstraat 103, met mansardekap
en portiek, werd in 1923 gebouwd naar ontwerp van J. Kruijer.
Winkels. Het woon- en winkelpand De Zon (A. Reijndersstraat 35) vertoont ‘Um
1800’-motieven. Het hoekpand A. Westerstraat 25, is rond 1922 gebouwd met
expressionistische elementen, mogelijk naar plannen van K. Kruijer.
Boerderijen. De uit circa 1870 daterende boerderij A. Reijndersstraat 109 is van
het Oldambster type. Goede voorbeelden van villaboerderijen zijn de imposante
boerderij J. Oldenburgerstraat 98 uit circa 1915, met late jugendstil-invloeden, en
Ds. S. Tjadenstraat 116 uit circa 1930.
De voorm. stoomhoutzagerij enschaverij ‘Nooitgedacht’ (J.R. Stuutstraat 6)
werd in 1875 opgericht. Van het oorspronkelijke complex zijn de meeste houten
gebouwen alsmede het ketelhuis met stoommachine en schoorsteen bewaard gebleven.
De ketels werden in 1916 geleverd door Holthuis en Ten Horn uit Veendam. Uit
omstreeks 1875 stammen verder de directeurswoning (J.R. Stuutstraat 6) en een
dienstwoning (J.R. Stuutstraat 5).
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De Derde Sluis (bij Molenstraat 24) werd rond 1880 aangelegd. De bijbehorende
sluiswachterswoning in neoclassicistische stijl is gaaf bewaard gebleven en heeft
aan de linkerzijde een portiek ondersteund door één gietijzeren zuil.
Windmolen ‘De Zwaluw’ (Molenstraat 37) is een hoge, ronde stellingkorenmolen,
geheel van baksteen en gebouwd in 1891 voor J. Garver. Bij restauraties in 1950 en
1972 heeft men de molen beklampt en voorzien van nieuwe zoldervloeren.
Het trafohuisje Tilstraat 20, uitgevoerd met zadeldak en toegangshek, werd
omstreeks 1920-'25 gebouwd.

Nieuweschans
(gemeente Reiderland)
Versterkt dorp, aangelegd in 1628 op een kleistrook in de Dollardboezem - de Lange
Akkeren genaamd - nadat door inpolderingen de Bellingwolder- of Oude Schans zijn
betekenis verloor. Naar plannen van Matthijs van Voort werd de Nieuwe- of
Langakkerschans een regelmatig gebastioneerde vijfhoek, omgeven door wallen en
grachten. Het orthogonale verloop van de straten binnen de vesting wordt bepaald
door het verlengde van de in 1605 aangelegde Hamdijk (de Voorstraat) en het
verlengde van de dijk naar Bunde (de Kerkstraat). Aan de noordzijde werd een zijl
aangelegd in de toen nog als gracht door de vesting lopende Westerwoldse Aa. Toen
deze waterloop in 1696 naar het westen werd verlegd, dempte men de gracht. Ook
Nieuwe Schans verloor door verdere inpolderingen aan betekenis. In 1744 werd het
echter nog wel aan de oostzijde van voorwerken voorzien. Na opheffing van de
vesting in 1870 volgde rond 1907 de ontmanteling. Aan de noordwestzijde vestigde
zich in 1888 de strokartonfabriek ‘de Dollard’, nu Triton kartonfabriek. De bebouwing
binnen de vesting is sinds 1974 beschermd dorpsgezicht. Na de Tweede Wereldoorlog
kwam aan de noordzijde een nieuwbouwwijk tot stand. In de nabijheid van de in
1969 naar de zuidzijde verlegde Rijksweg is in 1985 een kuuroord ingericht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 1) is een recht gesloten zaalkerk met een zadeldak
tussen puntgevels. Deze garnizoenskerk werd in 1751 gebouwd en had oorspronkelijk
boven de kerkruimte een ammunitie- en hooizolder; hiervan getuigen de halfrond
gesloten pakhuisvensters. Het
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interieur bevat een vroeg-19de-eeuwse preekstoel en vier tekstborden uit 1824,
afkomstig uit de Der Aa-kerk te Groningen.
De voorm. synagoge (Achterstraat 40) is een klein zaalgebouw uit 1811, met
inwendig een gedrukt houten tongewelf. Het westelijke deel zou in 1856 toegevoegd
zijn. Tot 1924 diende het gebouw als synagoge; momenteel is het in gebruik als
galerie.
De voorm. Hoofdwacht (Voorstraat 30) is een eenlaags dwars pand met hoog
zadeldak, voorzien van een dakruiter met ingesnoerde naaldspits. In de dakruiter
hangt een klok uit 1868, gegoten door A.H. van Bergen.
De voorm. marechausseekazerne (Molenstraat 5), een fors pand met uitspringend
en verhoogd middendeel, is in 1918 gebouwd. Sinds 1992 is het in gebruik als kantoor
bij de regio Eems-Dollard.
Woonhuizen. Langs de Voorstraat staan enkele diepe huizen die in de kern nog
17de-eeuws kunnen zijn, zoals Voorstraat 6, 8, 13, 14, 24 en 26; een van de grootste
is wel het tot winkels verbouwde diepe pand Voorstraat 28, waarvan de voorgevel
in de 19de eeuw is vernieuwd. Oude puntgevels hebben Voorstraat 11 en 36 en de
eenlaagspanden Achterstraat 26 en 28. Een ingezwenkte halsgevel heeft het uit de
tweede helft van de 18de eeuw daterende huis Voorstraat 18. De dwarse, eenlaagse
burgemeesterwoning Voorstraat 38-40, waarvan het linkerdeel een ionische
deuromlijsting heeft, zal uit dezelfde tijd stammen, evenals Voorstraat 21-23, waarvan
de voetstukken van de deuromlijsting met ‘Anno 1771’ mogelijk van elders afkomstig
zijn. Het eenlaagspand Voorstraat 46-50 was oorspronkelijk vermoedelijk een barak.
Vroeg-19de-eeuws is de gevel met wolfdak en versmalde lijstgevel van Voorstraat

Nieuweschans, Locomotievenloods

Nieuweschans, Hoofdwacht

15. Vergelijkbaar zijn Voorstraat 17 en 19 uit circa 1860, maar deze hebben een
eclectische vormgeving. Eveneens eclectisch, en voorzien van een driezijdig gesloten
erker, zijn de panden Voorstraat 1 en 2, beide uit circa 1870. Het blokvormige pand
Verlengde Hoofdstraat 11, met verhoogd middenrisaliet, is rond 1870 gebouwd,
mogelijk als dienstwoning van de Duitse Spoorwegen.
De boerderij Voorstraat 52 uit de eerste helft van de 19de eeuw heeft een
ingebouwd woongedeelte met daarnaast een baander.
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De voorm. locomotievenloods (Oudezijl 1), een uit twaalf compartimenten
bestaand gebouw op kwartcirkelvormige plattegrond, kwam in 1877 tot stand in
opdracht van de Staatsspoorwegen, nadat in 1876 het baanvak
Nieuweschans-Oldenburg gereed was gekomen. Het sober-neoclassicistische gebouw
had een werkplaats en stallingsruimte voor acht stoomlocomotieven. De loods heeft
tot 1935 dienst gedaan, waarna de draaischijf op het voorterrein is opgebroken. Van
1950 tot 1984 was het gebouw in gebruik als autobusgarage.
Begraafplaatsen. Ter plaatse van de beide zuidoostelijke bastions, waarvan de
gracht nog voor een klein deel bewaard is, werd na 1870 de Alg. Begraafplaats
(Kerkhofstraat ong.) aangelegd. Buiten de gracht was aan de zuidoostkant al rond
1817 de Isr. Begraafplaats (Bunderpoort ong.) tot stand gekomen.
Hamdijk. Dit dijkgehucht ten zuiden van Nieuweschans ligt aan de in 1605
opgeworpen Dollarddijk van Oude Schans naar de Booneschans. De op de Duitse
grens gelegen en nu vrijwel verdwenen Booneschans ontstond in 1589 door de aanleg
van een redoute en kreeg in 1628 een bastion. Langs de dijk staan enkele grote
boerderijen van het Oldambster type, waaronder Hamdijk 22 (1850), gebouwd voor
H.A. ten Have, Hamdijk 25 (1870) en Hamdijk 20 (1881) voor W. Zijlker. De
Remkesheerd (Hamdijk 39) is voorzien van een groot neoclassicistisch dwars voorhuis
met driezijdig gesloten erker. De boerderij werd na een brand in 1887 opgetrokken
voor D.E. Muntinga. Wellicht 18de-eeuws van oorsprong zijn Hamdijk 47, met een
in 1912 voor R.A. Velkema nieuw gebouwd voorhuis, en Hamdijk (Hamdijk 49),
waarvan het voorhuis met forse hoektoren in 1922 tot stand kwam voor G. Tammes.
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Nieuwolda
(gemeente Scheemda)
Wegdorp, ontstaan in het begin van de 17de eeuw als dochternederzetting van
Midwolda op de in 1545 aangelegde Dollarddijk. Het dorp werd ook wel
Midwolderhamrik genoemd. Ten zuiden van het dorp groef men in 1601 het
Termunterzijldiep; ten zuiden daarvan ontstond in 1626 een van de eerste
Dollardpolders.
De Herv. kerk (Kerksingel 1) is een door lisenen gelede zaalkerk met driezijdige
sluiting; de ongelede toren heeft een achtzijdige bakstenen lantaarn en een
ingezwenkte naaldspits. De kerk werd in 1718 gebouwd met behulp van een legaat
van Tymen Harmens en kreeg in 1765 een toren. De kerk is in 1904 onder leiding
van C.H. Peters gerestaureerd en in 1976-'78 opnieuw. Het interieur wordt overdekt
door een gestuct houten tongewelf. Tot de kerkinventaris uit de bouwtijd behoren
een fraaie preekstoel, naar plannen van Allert Meijer en met snijwerk van Jan de
Rijk, en de banken met knoppen. Het orgel met front in Lodewijk XVI-vormen werd
in 1787 gebouwd door J.F. Wenthin. Op het kerkhof liggen enkele fraaie zerken.
Het voorm. raadhuis (Hoofdstraat 113) is een sober gebouw met het oude
gemeentewapen. Het is in 1929 gebouwd in kubistisch-expressionistische vormen.
Woonhuizen. Het in neorenaissance-vormen uitgevoerde huis Hoofdweg Oost 20
stamt uit circa 1900. De uit 1908 daterende rentenierswoning Hoofdweg Oost 28
vertoont jugendstil-elementen. Eenvoudige, maar goed gedetailleerde,
expressionistische elementen heeft het pand Hoofdstraat 113 uit 1930, gebouwd naar
plannen van E. Rozema.
Boerderijen. In het dorp staat een aantal belangrijke boerderijen die alle tot het
Oldambster type behoren. Van de op een omgracht terrein gelegen R. Rienkesheerd
(Hoofdweg West 21) dateren de oudste delen uit 1717. De in 1771 gebouwde boerderij
Langeweg 2 heeft nog een ingebouwde woning. Hoofdweg West 27 werd in 1806
gebouwd voor de familie Koppius en heeft een tuitgevel en zaadzoldervensters.
Boerderij De Bree (Kerkelaan 1), bestaat uit een schuur uit 1789, gebouwd voor Jan
Hendriks Groen, en een voorhuis uit 1839 - met jaartalsteen boven de
zaadzoldervensters -, gebouwd voor Geertje Fockens, weduwe van P.H. Harmens.
De imposante onderkelderde boerderij De Blinke (Hoofdweg Oost 1) werd in 1876
opgetrokken voor T. Hermans en K. Toxopeus in eclectische vormen. De villaboerderij
Hoofdweg West 25 heeft een voorhuis in eclectische vormen uit 1905.

Niezijl
(gemeente Zuidhorn)
Zijldorp, ontstaan bij een zeesluis in het Niezijlsterdiep, dat in de tweede helft van
de 16de eeuw is gegraven voor de afwatering van het gebied. Wegens de strategische
ligging aan de verbindingsweg (Hoofdstraat) van Groningen naar Friesland werd
hier in de Tachtigjarige Oorlog een schans aangelegd, die later weer is opgeruimd.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 54) is een door pilasters gelede, recht gesloten zaalkerk
met dakruiter, gebouwd in 1661. De dakruiter dateert uit 1862. Het interieur wordt
gedekt door een balkenzoldering. Tot de kerkinventaris uit de bouwtijd behoren een
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preekstoel met klankbord, vervaardigd door Augustin Thomas, en een doophek van
wellicht dezelfde maker. Verder is er een herenbank waarin 17de-eeuwse onderdelen
zijn verwerkt. Van het orgel dateren delen van de kast uit circa 1660. Het orgel is
vernieuwd en gewijzigd in 1820 en 1870 (door E. Leichel). Rond 1920 is het van de
Herv. kerk in Eerbeek naar deze kerk verplaatst.
Woonhuizen. Uit de 17de eeuw dateert Hoofdstraat 27-29, een dwars eenlaags
pand met hoog zadeldak, aan de ene zijde afgewolfd en aan de andere zijde eindigend
tegen een topgevel. De voorgevel wordt geleed door pilasters. Het diepe huis Oude
Haven 14 stamt uit de 18de eeuw. Het heeft een lang voorhuis, een onderkelderd
middendeel en daarachter een achterkamer met schuurvormige aanbouw.
Poldermolen ‘De Zwakkenburger’ (Hoendiep N.Z. ong.), gelegen ten zuiden van
het dorp, is een met golfplaten beklede achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien
van vijzel. De molen werd gebouwd in 1865 ter ontwatering van de Zwakkenburgeren Ellertsvelder polder.
Kommerzijl. Dit dijkdorp ten noorden van Niezijl is ontstaan bij een
laat-16de-eeuwse zeesluis in de Hogedijk-Oosterwaarddijk. Omstreeks 1650 werd
hier een tweede sluis aangelegd, waar het latere Kommerzijlsterdiep in zee uitmondde.
Het Waterschap Westerkwartier verving de Kommerzijl, die na 1876 geen functie
meer had, rond 1900 door het huidige sluiscomplex (bij Pamaweg 1), dat dient als
keersluis, waterkering en waterdoorlaat. Bij de sluis horen een sluisbrug en een
eenlaags sluiswachterswoning (Pamaweg 1) uit 1902. Buiten het dorp Kommerzijl
ligt een aantal 19de-eeuwse boerderijen. De ‘Grevestins’ (Oosterwaarddijk 1) is een
boerderij van het Oldambtster type met onderkelderd eenlaags voorhuis, gebouwd
omstreeks 1850. De 19de-eeuwse kop-hals-romp-boerderij Heereburen 7 heeft een
groot voorhuis met zadeldak tussen topgevels. Van hetzelfde type is de
vroeg-19de-eeuwse boerderij ‘Oude Bosch’ (Heereburen 17) met een lang voorhuis
met zadeldak tussen topgevels en een dwars op de boerderij geplaatste bijschuur.

Noordbroek
(gemeente Menterwolde)
Wegdorp, ontstaan in de hoge middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke
grens van het Oldambt. In de 19de eeuw bouwde men in het langgerekte dorp diverse
grote boerderijen en aan de zuidzijde haaks daarop linten landarbeiderswoningen
(Havenstraat, Scheemderstraat). Na de Tweede Wereldoorlog kwam ten noordwesten
van deze kruising nieuwbouw tot stand. In 1962 vonden in de omgeving de eerste
aardgasboringen plaats.
De Herv. kerk (Noordersingel 1) is een kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en
een vrijstaande klokkentoren. De kerk verrees in de eerste helft van de 14de eeuw
in een combinatie van romanogotische en gotische elementen. De geleding met nissen
en de verdeling in een
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boven- en onderzone zijn nog romanogotisch van karakter. De grotere vensters in
de bovenzone en het vijfzijdig gesloten koor zijn gotisch van vorm. De rijke
detaillering toont zich in de geveltoppen van het dwarsschip en de van staafprofielen
voorziene vensters. Het jaartal van de ankers uit 1720 in de westgevel heeft betrekking
op de beklamping voor de middeleeuwse afsluiting. Het portaal tegen de zuidelijke
dwarsarm stamt eveneens uit 1720. Bij de restauratie van kerk en toren in 1968-'72,
naar plannen van R. Offringa, zijn de in 1840 aangebrachte pleisterlaag en grotere
vensters weer verwijderd.
Het interieur wordt overdekt door meloenvormige koepelgewelven met acht, en
in de dwarsarmen zes, van de grond oprijzende ronde ribben. Het straalgewelf in de
koorsluiting is tijdens de laatste restauratie weer aangebracht. De gewelven hebben
schilderingen uit drie perioden. Uit het derde kwart van de 14de eeuw dateren die in
de oostelijke schiptravee, evenals de evangelistensymbolen op het vieringsgewelf
en de kroning van Maria in het noordtransept. Het koorgewelf heeft een
vroeg-16de-eeuwse schildering van Christus als Rechter in het Laatste Oordeel,
geflankeerd door Maria en Johannes de Doper. Uit 1599 rest een schildering met een
tekst over de restauratie van het vieringsgewelf.
Tot de kerkinventaris behoren een zeer rijk gesneden preekstoel in late Lodewijk
XIV-vormen naar ontwerp van W.E. Struve (1757), een doophek en de borstwering
van de galerij in de noordarm, uitgevoerd in de vormen van de overgang van Lodewijk
XIV- naar Lodewijk XV-stijl, en enkele door H. Hesselink gesneden herenbanken
(1805). Het orgel

Noordbroek, Doopsgez. kerk

werd in 1695-'96 gebouwd door Arp Schnitger; delen van de kast dateren uit die tijd.
In 1768 werd het door A.A. Hinsz vermaakt en in 1809 verbreed door H.H. Freytag
en van nieuw snijwerk voorzien. De kerkvloer bevat een in 1779 ingelegde windroos
met opschrift en enkele zerken, waarvan die voor Egbert Luwerts (†1603) de oudste
is. Op het kerkhof liggen ook enkele oude zerken, waaronder één uit 1593 en één uit
1603.
De vrijstaande toren of de ‘Olle Dodde’ (bij Noordersingel 1) is een gedrongen,
ongelede toren met zadeldak tussen tuitgevels, gebouwd in de eerste helft van de
14de eeuw. De omlijste ingang en wijzerplaten dateren uit het begin van de 19de
eeuw.
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De pastorie (Noorderstraat 1) is een fors blokvormig pand met omlijste ingang uit
1823. Het catechisatiegebouw annex de kosterwoning (Noordersingel 1) stamt uit
1843.
De Doopsgez. kerk (Hoofdstraat 80) is een eenvoudige, door pilasters gelede en
recht gesloten zaalkerk met schilddak. Boven de omlijste classicistische ingang staat
het stichtingsjaar 1811. De pastorie (Hoofdstraat 82), eveneens met omlijste ingang,
stamt uit het midden van de 19de eeuw.
Het voorm. raadhuis (Hoofdstraat 65) werd in 1880 gebouwd in neoclassicistische
vormen. Het eenlaags pand heeft een naar achteren liggend middendeel en driezijdig
uitgebouwde zijrisalieten.
De dorpsschool (Sappermeersterweg 1) is een langgerekt en met riet gedekt
L-vormig pand in cottagestijl, gebouwd rond 1930.
Woonhuizen. Hoofdstraat 1 is een langgerekt diep pand met zadeldak voorzien
van wolfeinden, dat getuige de

Noordbroek, Woonhuis Hoofdstraat 1

jaartalankers uit 1716 stamt. De winkelpui werd in het begin van de 20ste eeuw
toegevoegd. De voorm. onderwijzerswoning (Hoofdstraat 26) is een 19de-eeuws
diep pand met hoog tentdak en opengewerkte dakruiter. In de dakruiter hangt een
klok uit 1700. Het pand is nu als bibliotheek in gebruik. De drie panden Hoofdstraat
107-111 zijn voorbeelden van eenvoudige neoclassicistische dorpshuizen met opgaand
middenrisaliet, gebouwd rond 1875. Eclectisch van vorm is het gepleisterde pand
Hoofdstraat 49 uit omstreeks 1885. Chalet- en neorenaissance-details heeft
Zuiderstraat 34 uit omstreeks 1905. Naar het Nieuwe Bouwen verwijst de villa
Zuiderstraat 36, gebouwd rond 1934 met strakke vormen en platte daken.
Boerderijen. In het dorp staat een aantal belangrijke boerderijen die alle tot het
Oldambster type behoren. Tot de oudere varianten behoort Noorderstraat 4, gebouwd
in de eerste helft van de 19de eeuw. De boerderij heeft aan de zuidzijde een
uitgebouwd vertrek. Het pand biedt nu plaats aan het strijkijzermuseum. Zuiderstraat
63 heeft een neoclassicistisch onderkelderd voorhuis met omlijste ingangspartij en
werd gebouwd in 1868. Vergelijkbaar is Zuiderstraat 61. Boerderijen met dwars
voorhuis zijn Zuiderstraat 14 (omstreeks 1890) en Hoofdstraat 77 (omstreeks 1908);
de laatste vertoont jugendstil-details.
Windmolens. De achtkante stellingkoren- en pelmolen De Noordstar (Molenlaan
3) heeft een met riet gedekte romp op bakstenen voet. De molen werd in 1849
gebouwd voor J.N. Mulder. De molenaarswoning (Molenlaan 4) stamt uit dezelfde
tijd. De Noordermolen

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

174
(Hamrik 2), gelegen ten noordoosten van Noordbroek in Noordbroeksterhamrik, is
een met riet gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel.
De molen werd in 1805 gebouwd ter ontwatering van de Noordermolenkoloniepolder.

Noorddijk
(gemeente Groningen)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen, toen vanaf de Hunze het oostelijk gelegen
moerassige en beboste veengebied in ontginning werd gebracht. Dit wegdorp
ontwikkelde zich langs de voormalige (achter)dijk. De bebouwing bestaat
voornamelijk uit enkele boerderijen en de kerk. Na de samenvoeging in 1969 met
de gemeente Groningen is aan de zuidwestzijde de wijk Lewenborg ontstaan.
De Herv. kerk (Noorddijkerweg 14) is een eenbeukige kerk met vierzijdige
koorsluiting en een toren van drie geledingen met ingesnoerd tentdak. Het huidige
schip is rond 1250 gebouwd in romano-gotische stijl met siernissen, lisenen en
kraalprofielen. Rond 1550 werd de kerk met één travee naar het oosten verlengd en
is ook de huidige koorsluiting gebouwd. De door zandstenen waterlijsten en speklagen
gelede toren, is blijkens gedenkstenen in 1648 toegevoegd en in 1735 en 1843
ingrijpend hersteld. In de toren hangt onder meer een klok uit 1660, gegoten door
W. Jacobus de Vrij.
Het kerkinterieur wordt overdekt door een stucplafond met eenvoudige rozetten
uit 1894, aangebracht onder een midden-16de-eeuws balkenplafond. Op één van de
vier gebrandschilderde ramen die in 1765 door Petrus van der Veen zijn vervaardigd,
is de kerk weergegeven. Bij de kerkrestauratie in 1995-'97 is het karakter van het
complete, 19de-eeuwse interieur behouden gebleven. Tot de inventaris behoort een
neoclassicistische preekstoel uit 1840, gemaakt door A.C. Cramwinkel. Het orgel
uit 1864 is door P. van Oeckelen gebouwd.
Op het omgrachte kerkhof staat een fors gietijzeren grafmonument met obelisk
van de familie Boeles, waarschijnlijk opgericht in 1875 na de dood van Ds. P.

Noorddijk, Herv. kerk

Boeles. Verder is er een door L.F. de Wijs uit Veendam vervaardigd natuurstenen
grafmonument met opengeslagen bijbel voor K. Homan (†1910).
Boerderijen. Langs de Noorddijkerweg liggen enkele, op omgrachte erven
gesitueerde, boerderijen die deel uitmaken van de nog gedeeltelijk resterende 18deen 19de-eeuwse lintbebouwing van boerenplaatsen langs de route tussen Noorddijk
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en het zuidelijker gelegen Engelbert en Middelbert. De Lindenhoeve (Noorddijkerweg
22) is een kop-hals-rompboerderij met een dwars geplaatst voorhuis met schilddak
en omlijste ingang. Het bedrijfsgedeelte, waarin een steen uit 1810 is aangebracht,
en een kleinere schuur hebben beide een met riet gedekt wolfdak met uilenborden.
Het bedrijfsgedeelte heeft verder een dubbele baander met segmentboogvormig
bovenlicht. Van de gaaf bewaarde boerderij De Rollen (Noorddijkerweg 32) dateert
het deels onderkelderde, lange voorhuis uit 1798; de haaks geplaatste uitbouw is
19de-eeuws. Op het erf staat een kleine, bakstenen stookhut. De boerderij heeft een
grote en een kleinere schuur met riet gedekt wolfdak en uilenborden.
De poldermolen ‘Noordermolen’ (Noorddijkerweg 6) is een met riet gedekte
achtkante bovenkruier op veldmuren, gebouwd in 1888 door molenmaker J. Lubsen
ter vervanging van een voorganger uit 1864.
Het voorm. raadhuis (Woldweg 4) van Noorddijk staat in het ten zuiden van het
dorp gelegen gehucht Ruischerbrug. Het dateert uit 1907 en is in 1948-'49 naar
plannen van G. Koolhof verbouwd, waarbij onder meer een verdieping werd
toegevoegd. In het midden van de voorgevel zitten het gemeentewapen en een kleine
dakkapel met wijzerplaat.

Noordhorn
(gemeente Zuidhorn)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een brede zandrug of gast. De bebouwing
is geconcentreerd langs de Langestraat en de Nieuwstraat en waaiert uit langs de
uitvalswegen. Sinds de jaren dertig van de 20ste eeuw wordt het dorp door het Van
Starkenborghkanaal gescheiden van Zuidhorn.
De Herv. kerk (Torenstraat 1) is een eenbeukige kerk met recht gesloten koor en
een hoge ongelede toren met achtzijdige spits. De twee rondboogvensters en gedeelten
van spaarvelden bij de geveltop van de koorsluiting en de in de zijmuren aanwezige
sporen van romaanse rondboogvensters, ingangen en een hagioscoop wijzen op een
datering in de 13de eeuw. De toren zal, gezien de spitsbogige
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galmgaten, uit de 14de eeuw dateren, maar is waarschijnlijk in de 18de eeuw
beklampt. In de toren hangt een klok uit 1774, gegoten door Claude Fremy. Tot de
kerkinventaris behoren een preekstoel vervaardigd door Jan de Rijk (1718) en vijf
herenbanken met rijk gesneden achterschotten (17de en 18de eeuw).
De Doopsgez. kerk (Langestraat 62) dateert uit 1838 en is een eenvoudige, recht
gesloten zaalkerk met lisenen, halfrond gesloten vensters en een omlijste ingang.
Woonhuizen. Langs de Langestraat en Nieuwstraat staat een groot aantal
karakteristieke, veelal gepleisterde, dwarse eenlaags panden, waaronder Langestraat
93 en Langestraat 36, beide uit de tweede helft van de 19de eeuw, en Langestraat
17 uit omstreeks 1905. Ook het huis Rijksstraatweg 8 dateert uit de tweede helft van
de 19de eeuw.
Herberg ‘De Gouden Leeuw’ (Langestraat 48) is een vrij breed gepleisterd
18de-eeuws pand met op de verdieping een bovenzaal. Links bevindt zich een doorrit.
Het interieur bevat onderdelen uit de 18de en 19de eeuw.
De windmolen ‘Fortuna’ (Schipperstraat ong.), een achtkante stellingkorenmolen,
heeft een houten romp en bakstenen voet. De molen werd in 1890 gebouwd voor K.
Homan door molenmaker M. Noordewier. Daarbij werd gebruik gemaakt van een
uit Grijpskerk afkomstig achtkant. De molen is gerestaureerd in 1983. Het
molenaarshuis (Schipperstraat 2) is een 18de-eeuws L-vormig pand met zadeldaken
en halsgevel.

Noordlaren
(gemeente Haren)
Esdorp, ontstaan op de oostflank van de Hondsrug en voor het eerst genoemd in
1160. Aan de westzijde van het langs twee parallelle straten gegroeide dorp lagen
de Noordlaarder Esch en aan de oostzijde, richting Zuidlaardermeer, de groengronden.
In 1848 werd de Zuidlaarderweg verhard en kreeg het een tol op de hoek met de
Vogelzangsteeg. In de loop van de tijd heeft de dorpsbebouwing alleen wat verdichting
ondergaan.
De Herv. kerk (Lageweg 8), oorspronkelijk gewijd aan St. Bartholomeüs, is een
eenbeukige kerk met smaller, recht gesloten koor en een forse zadeldaktoren van
drie geledingen met zadeldak. Het onderste deel van de toren, gefundeerd op
zwerfkeien en geleed door spaarnissen en lisenen, zou uit het begin van de 13de
eeuw stammen. Het versmalde koor is mogelijk nog uit het einde van de 12de eeuw.
In de eerste helft van de 13de eeuw kwam het gotische schip met veelvuldig versneden
steunberen tot stand. Het koor kreeg in de 15de eeuw een hoger gotisch kruisribgewelf
en toen werd ook de toren verhoogd. Het zadeldak tussen puntgevels van de toren
is mogelijk 16de- of 17de-eeuws, toen ook de vensters werden veranderd. In de toren
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hangt een klok uit 1721, gegoten door Titie Goossens. Van 1874 tot de restauratie
in 1976 was de kerk gepleisterd.
Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met getorste zuiltjes en klankbord
(1675) en een door P. van Oeckelen gebouwd orgel (1876). De kerkvloer bevat een
grafzerk voor Albert Levinghe (†1639). In het catechisatielokaal hangen veertien
portretten van de familie De Sitter.
Op het ommuurde kerkhof liggen onder meer de 19de-eeuwse grafstenen van de
familie De Sitter en de grafkelder van Van Swinderen. De pastorie (Lageweg 10) is
een blokvormig neoclassicistisch pand uit 1861.
Het woonhuis Lageweg 45 is een goed voorbeeld van een uit omstreeks 1870
stammende woning in eclectische vormen met wenkbrauwen boven de ramen en op
de verdieping een serlianavenster.
Boerderijen. In en nabij het dorp

Noordlaren, Herv. kerk

ligt een aantal interessante boerderijen. Zuinigstraatje 2 is een boerderij van het
hallenhuistype met dwarsdeel en naar achteren liggende baander. De boerderij zou
nog 17de-eeuwse delen bevatten. Eveneens van het hallenhuistype zijn de mogelijk
laat-18de-eeuwse keuterij Zuidlaarderweg 59, waarvan de deeldeur later door een
huisdeur is vervangen, en Lageweg 39 uit de 19de eeuw met een middenlangsdeel.
Waarschijnlijk midden-19de-eeuws is Lageweg 51. Gorechts van karakter is de
eenvoudige 19de-eeuwse boerderij Zuidlaarderweg 46, met schuurgedeelte en baander
aan de voorzijde en voorzien van een houten voorschot. Verwant aan het Oldambster
type zijn Kerkstraat 5, met twee zaadzoldervensters en een wolfeind, maar met de
ingang opzij, en Lageweg 14 met drie zaadzoldervensters, wolfeind en middenvoor
een omlijste ingang. Uit omstreeks 1880 stammen de boerderijen Lageweg 37 en
Zuidlaarderweg 61, beide met een eclectisch vormgegeven dwars voorhuis.
Windmolen. De achtkante stellingkorenmolen ‘De Korenschoof’ (bij
Zuidlaarderweg 73) heeft een met hout beklede romp op bakstenen voet. De molen
werd in 1849 gebouwd voor R. Klinkhamer door molenmaker H. Seubring. De molen
is oorspronkelijk als barkmolen gebouwd en werd vóór 1888 in een korenmolen
veranderd. Hij is in 1972-'73 gerestaureerd.
Van het hunebed ten westen van Noordlaren (Zuidlaarderweg ong.) is het
noordwestelijke deel bewaard gebleven, bestaande uit twee dekstenen, rustende op
twee paar draagstenen en een sluitsteen. Het werd rond 2500 voor Christus gebouwd
door mensen van de Trechterbekercultuur.
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Vóór 1769 is de rest van het hunebed gesloopt.
Landgoed De Poll (Pollselaan 5), gelegen ten westen van Noordlaren nabij het
dal van de Drentse A, werd in 1814 gesticht. In 1893 werd het bezit van de bankier
J.H. Geertsema, die er in 1913 door G. Nijhuis een gepleisterde villa met
chalet-elementen voor liet ontwerpen. Bij de villa hoort een tuinmanswoning
(Pollseweg 3) uit dezelfde tijd. De villa is nu het clubhuis van een op het landgoed
aangelegde golfbaan.

Nuis
(gemeente Marum)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen. Het dorp heeft zich voornamelijk ontwikkeld
langs de Oude en Nieuweweg. Aan de Nieuweweg staat de middeleeuwse dorpskerk.
In de 20ste eeuw heeft de bebouwing ten zuiden van de kerk zich enigszins verdicht.
De Herv. kerk (Nieuweweg 29) is een kleine eenbeukige kerk met recht gesloten
koor en dakruiter. De kerk dateert uit de eerste helft van de 13de eeuw en heeft een
vrij gave romaanse topgevel met siermetselwerk. In 1902 werd de westgevel
vernieuwd en voorzien van een portaal en een dakruiter. Tot de kerkinventaris behoren
een preekstoel (laat-18de-eeuws) en een avondmaalstafel in Lodewijk XVI-vormen.
De kerkvloer bevat diverse zerken, waaronder die met maniëristische omlijsting voor
Himme Wincken-Auwema (†1623). Op het kerkhof bevinden zich 19de-eeuwse
zerken en een baarhuisje.
De Coendersborg (Oudeweg 15) is een statig herenhuis met souterrain en een
omlijste ingangsstravee voorzien van een fronton. Het oorspronkelijk 16de-eeuwse
huis kreeg zijn huidige vorm in 1813 door een ingrijpende verbouwing in opdracht
van Hyma Coenders. Het schuurgedeelte aan de achterzijde werd in de loop van de
19de eeuw gebouwd. Het interieur van het in 1970 gerestaureerde herenhuis bevat
enkele eenvoudige 19de-eeuwse betimmeringen en twaalf 17de- en 18de-eeuwse
wapenborden van het geslacht Fockens.
Boerderijen. De kop-romp-boerderij Oudeweg 13 dateert uit omstreeks
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1870. Boerderijen met dwars geplaatst voorhuis zijn 't Pad 4 (circa 1860) en Oudeweg
17 (circa 1880).

Oldehove
(gemeente Zuidhorn)
Komdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een hoog opgeslibde kwelderwal. In het
midden van het dorp staat de Herv. kerk. De Schipvaart is een gedempte haven aan
de oostzijde van het dorp, waar het Oldenhoofse diep eindigde. Aan de westzijde
van het dorp kwam na de Tweede Wereldoorlog nieuwbouw tot stand.
De Herv. kerk (Kerkpad 2), oorspronkelijk gewijd aan St.-Ludgerus, is een
eenbeukige, recht gesloten kerk met een forse ongelede toren met zadeldak. De
oorspronkelijk overwelfde kerk zal uit de 13de eeuw dateren. De noordgevel is vrijwel
gaaf bewaard gebleven. De waarschijnlijk 15de-eeuwse toren, die gelijkvloers grote
spitsboognissen en aanzetten voor een koepelgewelf bezit, kreeg in 1664 aan de
zuidzijde een nieuw ingangsportaal in classicistische stijl. Tot de kerkinventaris
behoren een preekstoel en herenbanken uit de 17de eeuw en een door de gebroeders
Van Oeckelen gebouwd orgel (1903). De kerk bevat verder een grafkelder van de
familie Ripperda, met daarin de zandstenen sarcofaag van Margaretha gräfin Von
Coblenz (†1730), echtgenote van Rudolf Luirt Ripperda. Ten slotte is er een
witmarmeren steen die herinnert aan Douwe en Aedsge Martens Teenstra, inpolderaars
van de Ruigezandpolder in 1794.
De Geref. kerk (Wilhelminastraat 20) is een zaalkerk uit 1929, gebouwd naar
ontwerp van de architecten Van Wijk en Broos.
Woonhuizen. Aardige eenlaags panden in het dorp zijn de dwarse woning
Hofmastraat 15 (19de eeuw) en T.P. Oosterhofstraat 3 (1918).
Windmolens. De achtkante stellingkorenmolen Aeolus (Schipvaart 10) heeft een
met hout beklede romp en bakstenen voet. De molen werd in 1846 gebouwd voor
W.D. Wolters. De hoge achtkante stellingkorenmolen De Leeuw (Molenstraat 8)
heeft eveneens een met hout beklede romp en bakstenen
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voet. De molen werd in 1885 gebouwd voor H.J. Wouthuis door molenmaker B.
Ipema. De in 1974-'76 gerestaureerde molen heeft ook een koppel pelstenen.
De garage E.M. Jansma (Schoolstraat 21) is een karakteristiek bedrijfsgebouw
van omstreeks 1935 in expressionistische trant.
Boerderijen. Ten westen van Oldehove ligt de Oude Ruigezandsterpolder, die in
1794 werd ingepolderd naar plannen van de twee broers Douwe en Aedsge Martens
Teenstra. De Teenstraheerd (Teenstraweg 7) ligt op een dubbel omgracht terrein en
heeft een monumentaal dwars eenlaags voorhuis dat geheel is onderkelderd. De
ingang bevindt zich in een middenrisaliet dat eindigt in een halsgevel. De boerderij
werd in 1796 gebouwd door Douwe Teenstra. De boerderij met dwars geplaatst
voorhuis Teenstraweg 9 ligt ook op een omgracht terrein. Het schuurgedeelte werd
in 1798 gebouwd in opdracht van Aedsge Martens Teenstra. Pas in 1803 werd het
monumentale eenlaags voorhuis met afgewolfd zadeldak en brede kroonlijst
toegevoegd. In het buurtschap Lammeburen ligt de boerderij met dwars geplaatst
voorhuis Holmsterheerd (Aalsumerweg 26) uit omstreeks 1850. Op het erf staan
schuren uit dezelfde tijd. Uit 1874 dateert de Nieuw Retkemastede (Electraweg 2),
een boerderij met dwars geplaatst voorhuis, kapschuur en bijschuur.
Het gemaal ‘De Waterwolf’ (Teenstraweg 2), gelegen ten noordwesten van
Oldehove op het punt waar het Kommerzijlsterrijt uitmondt in het Reitdiep, is een
van de grootste van Nederland. Het elektrische gemaal werd in 1920-'21 in opdracht
van het in 1913 opgerichte

Saaksum bij Oldehove, Herv. kerk (1984)

waterschap Electra gebouwd voor de ontwatering van Hunsingo, Westerkwartier en
de Kop van Drenthe. Verder moest het het dichtslibben van het Reitdiep tegengaan.
De grote rechthoekige hal bevatte aanvankelijk drie en sinds 1928 vier elektrische
Stork-schroefpompen. Tegelijk met het gemaal werden een nieuwe schutsluis, twee
bruggen en enkele dienstwoningen gebouwd. In 1930 verrees er nog een botenhuis
bij het gemaal.
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Saaksum. Dit wierdedorp ten noordoosten van Oldehove is ontstaan in de vroege
middeleeuwen. Het dorp is een beschermd gezicht. De Herv. kerk (Heralmastraat 4)
is een driezijdig gesloten zaalkerk; de ongelede toren is voorzien van een zadeldak
en een lage meerzijdige traptoren. De toren stamt blijkens een gedenksteen in het
torenportaal uit het midden van de 16de eeuw maar werd later grotendeels beklampt.
In de toren hangt een klok uit 1629, gegoten door Nicolas Siekmans. Op de eerste
verdieping bevindt zich een dichtgezette doorgang, horend bij de voorganger van de
huidige, in 1850 opgetrokken zaalkerk. Deze kerk met pilasters en gepleisterde
siervelden werd ontworpen door D.H. Bos. Tot de kerkinventaris behoren een
17de-eeuwse preekstoel en een orgel uit 1889, deels met ouder pijpwerk. De kerkvloer
bevat een grafzerk van ds. J.P. Engels (†1762). Rond de kerk staan enkele
19de-eeuwse kop-romp-boerderijen, waaronder Eiso Jargesstraat 1 uit omstreeks
1850 met schuur uit de dezelfde tijd.

Oldenzijl
(gemeente Eemsmond)
Dorp, ontstaan aan de dijk van Uithuizen via Garsthuizen naar Westeremden; dit
was een van de eerste Fiveldijken die vanaf omstreeks 1200 in de Fivelboezem
werden aangelegd. Het kerkdorp wordt in de tweede helft van de 14de eeuw voor
het eerst genoemd als Oldazile of Aldazile. De naam verwijst naar een oude sluis
die hier het overtollige water van het achterland op de Fivelboezem loosde.
De Herv. kerk (Oldenzijlsterweg 4) is een eenbeukige kerk met inspringende,
halfronde apsis en een zadeldak met dakruiter aan de westzijde. De kerk werd
gebouwd in de eerste helft van de 13de eeuw, waarbij het westelijke gedeelte
vermoedelijk iets jonger is dan het oostelijke. De romaanse apsis heeft twee reeksen
spaarvelden boven elkaar; de onderste spaarvelden worden gescheiden door lisenen
en afgesloten door een rondboogfries, de bovenste worden gescheiden door bakstenen
rondstaven met kapitelen. Onder de dakrand loopt een tweede rondboogfries met
bakstenen
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kraagstenen in de vorm van maskerkopjes. Het romano-gotische schip heeft
rondboogvensters met kraalprofielen. Ter plaatse van het koor bevinden zich aan
weerszijden laag geplaatste ronde vensters met vierpasvormige lichtopeningen. De
dakruiter dateert uit 1683. Bij een kerkrestauratie in 1950-'52 herkregen de vensters
hun oorspronkelijke afmetingen en de apsis haar oorspronkelijke hoogte.
Inwendig is in de oostelijke travee het meloenvormig koepelgewelf met vier
rondstaven bewaard gebleven. Tot de inventaris behoren een preekstoel met Lodewijk
XV-motieven (1768) en een herenbank met opzetstuk in Lodewijk XIV-vormen toegeschreven aan Casper Struiwig - en voorzien van de wapens van Alberda en
Clant (vóór 1743). De kerkvloer bevat enige zerken, waarvan de oudste uit 1608
dateert.

Onderdendam
(gemeente Bedum)
Dorp, ontstaan in de 16de en 17de eeuw op een kruispunt van land- en waterwegen
waar in het begin van de 17de eeuw een belangrijke haven en overslagplaats tot
ontwikkeling kwam. De aanleg van het Boterdiep in 1653 stimuleerde deze
ontwikkeling. Het dorp werd in 1811 het bestuurlijke centrum van de gemeente
Bedum, een positie die door de vestiging van het kantongerecht en van het kantoor
van de ontvanger van de Rijksbelastingen werd versterkt. Omstreeks 1900 werd het
dorp overvleugeld door Bedum, dat een station had gekregen aan de spoorlijn
Groningen-Delfzijl (1884). In de 20ste eeuw breidde het dorp zich langs het Boterdiep
naar het zuiden uit.

Onderdendam, Dorp aan een kruispunt van waterwegen

Onderdendam is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Bedumerweg 15) is een kleine zaalkerk met aan de kopse zijden
een driezijdige sluiting en op het dak een eenvoudige dakruiter. De kerk werd in
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1840 gebouwd naar ontwerp van W.K. Dusseldorp ter vervanging van de kerk te
Onderwierum (waarvan het kerkhof aldaar nog bestaat). De kerk bevat een orgel uit
1841, gebouwd door R.A. Lohman.
De Geref. kerk (Bedumerweg 34) is een zaalkerk met een half ingebouwde
oosttoren voorzien van paraboolvormige beëindiging. De van de weg terugliggende
kerk werd in 1932 gebouwd naar ontwerp van A. Wiersema met expressionistische
details. Aan de noordzijde staat een veelhoekige vleugel met plat dak die mogelijk
iets later is toegevoegd. De ernaast gelegen eenlaags pastorie (Bedumseweg 36)
dateert uit 1933 en is door dezelfde architect ontworpen.
Het Waterschaps- of Zijlvesthuis (Bedumerweg 2) is een gepleisterd blokvormig
huis met dwars schilddak voorzien van hoekschoorstenen. Rechtsachter heeft het
een aangebouwd, gepleisterd koetshuis met zadeldak. Het pand werd in 1619-'21
gebouwd in opdracht van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest. In 1660 werd het
oorspronkelijke eenlaags gebouw aanmerkelijk vergroot, verhoogd met een verdieping
en voorzien van de zandstenen ingangspartij in classicistische stijl. Op de verdieping
bevindt zich een zaal met 18de-eeuwse interieurafwerking, waaronder een schouw
in rijke Lodewijk XV-vormen met daarin opgenomen een schilderij van Neptunus
door de Groninger schilder J.A. Wassenberg (1747). Bij een ingrijpende restauratie
in 1964 zijn een bedstedenwand uit omstreeks 1820 en enkele kleinere schouwen
aangebracht.
Het voorm. Regthuis (Warffummerweg 2) is een gepleisterd dwars eenlaags huis
met hoger opgetrokken middenrisaliet, gelegen op het belangrijkste kruispunt. Het
werd in 1804 gebouwd, maar
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is later vaak verbouwd. In de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw diende het
ook als herberg.
Het voorm. kantongerecht (Middelstummerweg 1) is een deels onderkelderd,
dwars tweebeukig pand met afgewolfde zadeldaken. Een haakse achtervleugel is
deels over het Winsumerdiep gebouwd. In deze achtervleugel bevond zich de
rechtszaal en daaronder de gevangenis. In 1884 werd het kantongerecht overgebracht
naar Bedumerweg 48, een 19de-eeuws dwars pand waarvan de oorspronkelijke
verdiepeing in de 20ste eeuw is verwijderd. Dit pand heeft tot 1935 als kantongerecht
gediend.
Woonhuizen. Langs het Winsummer- en Boterdiep staan verschillende interessante
huizen. Boterdiep Oostzijde 1 is een uit de eerste helft van de 19de eeuw daterend
herenhuis voorzien van een dwarse voorbouw met schilddak. Boven de ingang bevindt
zich een uitgebouwde kamer. Het gepleisterde pand Uiterdijk 18, met souterrain,
beletage en schilddak, werd gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw in
eclectische stijl. De ingang is voorzien van een omlijsting en een hardstenen trap.
Middelstumerweg 9 is een gepleisterd eenlaags pand op T-vormige plattegrond, met
ingangsrisaliet en haakse schilddaken. Het is vermoedelijk rond 1865 gebouwd als
woning voor de kantonrechter. De gevels van de dwarsvleugel hebben een
blokbepleistering. De ernaast gelegen voorm. stalling is nu ingericht als
catechisatieruimte. Vooral langs de Bedumerweg zijn in de tweede helft van de 19de
eeuw vrijstaande eenlaags rentenierswoningen gebouwd; interessante voorbeelden
zijn Bedumerweg 6, 8, 20, 28 en 32, en ook Rodeweg 6.
Het voorm. café ‘Vaarzicht’ (Uiterdijk 5) is een blokvormig pand met dwars
schilddak en twee omlijste ingangen. Het kan in de kern uit de 17de eeuw dateren,
maar is in de 18de en de 19de eeuw ingrijpend verbouwd. In de 17de en 18de eeuw
werd het bewoond door de commissarissen van de trekschuit.
Bruggen. De draaibrug over het Boterdiep (bij Uiterdijk 3-5) dateert uit omstreeks
1900 en heeft gietijzeren versieringen aan de middenpijlers van de leuningen. Ten
noorden van het dorp ligt een vroeg-20ste-eeuws hoogholtje over de Warffummermaar
(bij Warffumerweg 16).
Poldermolen de ‘Zilvermeeuw’ (Winsumerweg 5), gelegen ten westen van
Onderdendam, is een met riet gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien
van een vijzel. De molen werd in 1870 gebouwd door molenmaker Hunse en is
gerestaureerd in 1973-'74.
Boerderij Boterdiep O.Z. 13, gelegen ten zuiden van Onderdendam, is een
monumentale boerderij van het Oldambster type uit 1894. Op het erf staan een
bijschuur en stookhok uit de bouwtijd.
Het kerkhof van de Herv. kerk van Menkeweer (Warffummerweg ong.) ligt op
een wierde ten noorden van Onderdendam. De kerk werd in 1843 gesloopt nadat in
Onderdendam een nieuwe kerk was gebouwd. De oudste zerk dateert uit 1781 en
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bedekt het graf van mr. A.J. van Royen, de eerste voorzitter van het waterschap
Hunsingo.

Onstwedde
(gemeente Stadskanaal)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw in het beekdal van de Mussel-Aa. Het esdorp
ontwikkelde zich rond twee brinken; 't Wold aan de noordzijde bij de weg naar Wedde
en 't Loug aan de zuidzijde bij de splitsing van de wegen richting Stadskanaal en
Vlagtwedde. Een omgrachte kerk verrees aan de zuidoostelijke rand van het dorp.
Oorspronkelijk was Onstwedde de hoofdplaats van het gebied, maar na 1882
verplaatste het bestuurlijk centrum zich naar Stadskanaal. De woeste gronden rondom
het dorp werden rond 1900 ontgonnen, waarna in het dorp zelf een verdichting van
de bebouwing plaats had; na de Tweede Wereldoorlog heeft deze ontwikkeling zich
voortgezet.
De Herv. kerk (Kerklaan 9), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een forse
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van twee geledingen met
een gemetselde, ingesnoerde naaldspits. De onderbouw van de toren is mogelijk
14de-eeuws. Als toren met gemetselde spits is deze vergelijkbaar met die te
Schildwolde en de in 1836 ingestorte toren van Holwierde. Deze drie torens worden
de Juffertorens genoemd. De laat-gotische kerk, geheel voorzien van eenvoudige
netgewelven op schalken en een stergewelf over de sluiting, stamt uit circa 1500. In
1837 hebben verbouwingen aan kerk en toren plaatsgevonden. De toren is in 1895
gerestaureerd. Bij een ingrijpende restauratie van de kerk in 1928-'30, naar plannen
van G. van Hoogevest, is het portaal aan de westzijde vernieuwd; het heeft nog wel
een gedenksteen met het jaartal 1713. Ook de inventaris is vernieuwd; het oude, uit
1324 daterende doopvont, is behouden gebleven. In de toren hangt een klok uit 1812
gegoten door M. Fremy en A. van Bergen & Zn., H. van Bergen en C. Fremy. De
kerk ligt op een omgracht kerkhof.
De Geref. kerk (Dorpsstraat) is een zaalkerk met een toren van drie geledingen
voorzien van een balustrade en een achtkante houten lantaarn met ingezwenkte
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spits. De kerk werd in 1869 gebouwd en kreeg in 1927 aan de westzijde een dwarse
uitbouw.
Boerderijen. In het dorp en in de esgehuchten in de directe omgeving bevinden
zich enkele belangwekkende boerderijen. Ter Wuppingerweg 19 is een boerderij van
het Westerwoldse type met voorhuis en schuurdeel. De ingang bevindt zich in dit
schuurdeel met houten voorschot. De grote boerderij Wessinghuizerweg 11A, eveneens
van het Westerwoldse type, heeft een wellicht laat-17de-eeuws voorhuis zonder
zaadzoldervensters. Rond 1800 is de boerderij uitgebreid en in de 20ste eeuw is de
schuur verlengd. Wessinghuizerweg 15 is een grote boerderij van het Westerwoldse
type met een gemetselde schuurtopgevel. Op de rand met de Veenkoloniën staat Ter
Maars 4, een grote boerderij van het Oldambster type met omlijstte middeningang,
zaadzoldervensters en een topgevel met de jaartalankers 1817. Van het Oldambster
type zijn ook Dorpsstraat 24 (circa 1865), Dorpsstraat 13 (1872) en Brink 9 (1908).
Smeerling. Dit essenzwermgehucht ten zuidoosten van Onstwedde is een
beschermd gezicht met een aantal boerderijen die de opeenvolgende fasen van het
Westerwoldse type tonen. Het voorhuis van Smeerling 15 zou nog uit 1742 stammen
en heeft tegelwanden en betimmeringen uit de bouwtijd. In 1867 kreeg de boerderij
een Friese schuur met aan de voorzijde een houten voorschot. De ingang bevindt
zich in de voorgevel van de schuur naast de baander. De 19de-eeuwse boerderij
Smeerling 20 heeft een zelfde opbouw, maar is voorzien van zaadzoldervensters in
het voorhuis. Smeerling 18, met nokanker voorzien van het jaartal 186?, is een jongere
variant met de ingang in het voorhuis en het woon- en bedrijfsgedeelte onder één
doorgaande nok. Andere goede voorbeelden zijn Smeerling 13 en 16.
Veenhuizen. Dit gehucht ten zuidwesten van Onstwedde heeft enkele 19de-eeuwse
boerderijen van het Westerwoldse type, bijvoorbeeld de grote boerderij Veenhuizen
12. Het voorhuis heeft de ingang en een rij lage zaadzoldervensters, het
bedrijfsgedeelte bevindt zich in het hoger opgaande schuurdeel. De vergelijkbare
boerderij Veenhuizen 19 stamt in zijn huidige vorm uit circa 1890, maar heeft de
ingang in het bedrijfsgedeelte. Woon- en bedrijfsdeel zijn onder een doorgaande nok
gebracht.

Oosternieland
(gemeente Eemsmond)
Dijkdorp, ontstaan in de Fivelboezem en voor het eerst vermeld in 1403. Het dorp
bestaat uit twee haaks op elkaar staande straten, waarbij de bebouwing is
geconcentreerd langs de voormalige, noordzuid lopende, dijk.
De Herv. kerk (Oosternielandsterweg 12) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor en dakruiter. De kerk werd gebouwd in het midden van de 13de eeuw.
De westgevel met overhoekse steunberen is in 1843 vernieuwd. Bij een restauratie
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in 1985-'87 heeft men de dakruiter uit 1823 vervangen door een kopie. In de dakruiter
hangt een klok uit 1949, gegoten door J. van Bergen. Het interieur wordt overdekt
door meloenvormige koepelgewelven met acht in ronde rozetten samenkomende
ribben. De gewelven hebben 13de- en 15de-eeuwse decoratieve beschilderingen,
met name op de ribben. Tot de inventaris behoort een preekstoel in Lodewijk XV-stijl
(1773) en een door A. van Gruisen gebouwd kabinetorgel (1805). Dat orgel bevindt
zich sinds 1907 in deze kerk. Het is in 1928 ingrijpend gewijzigd en werd in 1989-'90
gereconstrueerd. De kerkvloer bevat een aantal 18de-eeuwse grafzerken.
De pastorie (Oosternielandsterweg 8-10) met een erachter liggende schuur dateert
uit omstreeks 1830. In de fundering van de schuur zijn kloostermoppen hergebruikt,
die mogelijk afkomstig zijn van de in 1822 gesloopte kerktoren.

Oosterwijtwerd
(gemeente Loppersum)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
kwelderwal langs de Fivelboezem. In de late middeleeuwen kreeg het dorp via de
Godlinzermaar een verbinding met het Damsterdiep. De middeleeuwse borg Ripperda
werd rond 1750 afgebroken. In het begin van de 20ste eeuw heeft men de wierde
gedeeltelijk afgegraven en kwam er enige nieuwbouw tot stand langs de Damsterweg.
De Herv. kerk (Dorpstraat 29), oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een kleine
eenbeukige kerk met smaller, halfrond gesloten koor en een dakruiter. De kerk is
een van de eerste geheel bakstenen kerken in Groningen en stamt uit circa 1237 (d).
De gevel aan de noordzijde wordt nog geleed door een spaarveld met twee romaanse
vensters. In de vroege 16de eeuw heeft men de schipmuren wat verlaagd en zijn
onder de sporenkap uit de bouwtijd jukken geplaatst. Toen is ook een nieuwe
balkenzoldering aangebracht. De vensters zijn vergroot in de 17de eeuw; de dakruiter
zal uit het midden van die eeuw stammen. In 1812 werden de balken hersteld en in
1855 de vloer aan de onderzijde van de balken aangebracht. De kerk is in 1925 en
in 1985 gerestaureerd.
Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel uit 1666 en uit dezelfde tijd een
overhuifde herenbank met gesneden
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opzetstuk met de wapens van Ripperda-Ripperda en een eenvoudige avondmaalstafel.
Naast het doophek staan twee ouderlingenbanken. Uit de 19de eeuw dateren het
koperen doopbekken (1836), de koperen kroon (1837), geschonken door timmerman
H.H. Dam, wiens grafzerk op het kerkhof ligt, en het als koorafscheiding dienende
balusterhek (1855). Het mechanische torenuurwerk uit 1681 staat opgesteld in het
koor. Het orgel werd in 1744 door Christiaan Müller gebouwd als huisorgel en in
1895 door J. Doornbos verbouwd en van een nieuwe kast voorzien. De kerkvloer
bevat diverse zerken, waarvan de oudste uit 1628 dateert. In de koorsluiting hangt
een rijk bewerkte zandstenen epitaaf voor Gijsbert Herman Ripperda (†1695),
geflankeerd door rouwborden voor Carel Victor Ripperda (†1686), Elisabeth Sophia
Ripperda (†1695) en Margaretha Elisabeth Ripperda (†1719).
Buiten vóór de westingang ligt de grafzerk van Rutger Ketell (†1671). De ingang
zelf heeft een gevelsteen uit 1671 met het wapen van Ripperda. De pastorie
(Dorpsstraat 31) stamt uit omstreeks 1880.
Het gebouw Rehoboth (Dorpsstraat 42) is een kleine zaalkerk uit 1905 en is nu
als woonhuis in gebruik.
De openbare lagere school (Schoolweg 19) is een eenlaags pand met een hoog
schilddak, gebouwd rond 1920.
Het diaconiegasthuis (Dorpsstraat 25) dateert uit 1879 en is een langgerekt
eenlaags pand met schilddak en hoekschoorstenen. In het pand zit een stichtingssteen
uit 1707.
Het woonhuis Dorpsstraat 24 is een eclectisch pand uit omstreeks 1880; in het
midden van de voorgevel zit een nis met beeld.
De Alg. begraafplaats ‘Rusthof’ (Ripperdastraat 17) werd in 1931 aangelegd.
Het uit die tijd stammende baarhuisje met paraboolvormig dak in expressionistische
vormen is vergelijkbaar met dat in Garsthuizen.

Oostum
(gemeente Winsum)
Wierdedorp, ontstaan in de middeleeuwen. De wierde is nu vrijwel verlaten en

Oostum, Boerderij Reighes-stede, gevelsteen

grotendeels afgegraven. Oostum is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Oostumerweg 15) is een kleine eenbeukige kerk met rechte
koorsluiting en een forse ongelede toren met zadeldak. De beide oostelijke traveeën
van de kerk zullen uit het midden van de 13e eeuw dateren. In de 14de eeuw werd
de oorspronkelijke derde travee vervangen door een halve travee en verrees ook de
brede toren. De begane grond van de toren is een naar de kerk geopende kapel met
flauw koepelgewelf. In de toren hangt een luidklok uit 1466, afkomstig uit Feerwerd.
Het zadeldak van de toren is waarschijnlijk 16de-eeuws. De met onder- en
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bovenpannen gedekte kerkkap heeft ondanks wijzigingen in 1859 en 1899 nog de
middeleeuwse sporenparen en de in de 16de eeuw toegevoegde jukken.
Het interieur wordt gedekt door een balkenzoldering, die in de plaats is gekomen
van de in de 16de eeuw verwijderde meloengewelven. Op de noordmuur zit een deel
van een middeleeuwse decoratieve beschildering met een patroon van lelies. Tot de
inventaris behoren een preekstoel met doophek in simpele maniëristische vormen
(1663) en een herenbank met gesneden opzetstuk in Lodewijk XIV-vormen, voorzien
van het wapen van Lewe van Aduard (eerste helft 18de eeuw).
De boerderij ‘Reighes-stede’ (Oostumerweg 16) is een kop-hals-rompboerderij
uit 1805, uitgebreid in 1827. In de voorgevel zit een als gevelsteen toegepast
zandstenen schouwfries uit 1561.
Huis Dageraad (Oostumerweg 35), gelegen ten zuiden van Oostum, werd in 1890
gebouwd door de Veendammer reder B.H. Krans in de vorm van een schip, naar
ontwerp van G.T. Bos. Het pand is opgetrokken uit kloostermoppen. In de voorgevel
zit het wapen van Veendam-Wildervank.

Oostwold
(gemeente Scheemda)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de rand van het zogeheten schiereiland
van Winschoten. De oude kerk werd in 1543 gesloopt en waarschijnlijk in 1598
herbouwd. In 1545 kwam aan de noordzijde van het dorp de nieuwe Dollarddijk
gereed. Ten noorden van het dorp werd in 1635 het Koediep naar Scheemda gegraven
(gedempt in 1956). De toegenomen welvaart dankzij de Dollard-inpolderingen uitte
zich in 1771 met de bouw van een nieuwe kerk met pastorie, binnen een planmatige
formele aanleg met enkele zichtlijnen. Ten westen daarvan ontwikkelde zich de
huidige dorpskern. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het dorp uitbreidingen aan
de noordwest- en de zuidoostzijde.
De Herv. kerk (Kerksingel 17) is een kruiskerk met een opengewerkte dakruiter
en een kleine traptoren in de noordoosthoek, gebouwd in 1775-'76 naar model van
de Noorder- of Nieuwe Kerk te Groningen. In 1882 werd de zuidelijke arm verlengd
met handhaving van het poortje in Lodewijk XVI-vormen. Aan die zijde zijn toen
in de binnenhoeken kleine aanbouwen tot stand gekomen. De kerkinventaris stamt
uit de bouwtijd en omvat een rijkgesneden preekstoel, een doophek met lessenaar
en vier overhuifde herenbanken in Lodewijk XVI-vormen. De galerij boven het
tochtportaal, gedragen door gietijzeren zuiltjes,

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

182

Oostwold, Herv. kerk

stamt uit 1849. De bouw van het orgel uit 1810 werd begonnen door H.H. Freytag
en afgemaakt door J.W. Timpe; de kast in Lodewijk XVI-vormen is waarschijnlijk
nog van de hand van B. Bekenkamp. In de dakruiter hangt een klok uit 1807, gegoten
door A.H. van Bergen. Op het kerkhof bevinden zich diverse vooral 18de en 19de
eeuwse grafzerken.
De pastorie is het omgrachte huis ‘Oostwold’ (Kerksingel 2), bestaand uit een
imposant dwars voorhuis met tuitgevels in de vorm van een ‘Krüsselwarck’ en een
aangebouwde schuur. Blijkens de stichtingsteen zijn beide gebouwd in 1771. Aan
het begin van de oprijlaan naar de kerk staat een toegangshek met jugendstil-vormen
uit 1907.
De Geref. kerk (Goudhoorn 8) is een kruiskerk met portiek voorzien van een zeer
slanke spits. De kerk verrees in 1930 in expressionistische vormen naar plannen van
B. Jager ter vervanging van een kerk uit 1899.
Woonhuizen. De eenvoudige, in opzet dubbele woning Wilhelminalaan 14 dateert
volgens een stichtingssteen uit 1778. Het is een restant van de oorspronkelijk
gelijksoortige bebouwing rondom het kerkhof. Hoofdstraat 21 is een statig
neoclassicistisch dorpshuis uit 1878. Het ongeveer even oude, gepleisterde pand
Hoofdstraat 20 is eclectisch vormgegeven.
Boerderijen. De boerderij Huningaweg 11 is een voorbeeld van het Oldambster
type. De schuur met ingebouwde woning stamt uit 1850 en kreeg in 1860 een
voorbouw in opdracht van O.S. Knotnerus. De in 1882 voor P.L. Toxopeus gebouwde
Huningaheerd (Huningaweg 25) is een grote boerderij met dwars voorhuis en twee
driezijdig gesloten erkers. De schuur is in 1959 herbouwd, de veeschuur stamt uit
1873. T.H. Knotnerus liet in 1894 de boerderij Goudhoorn 33 bouwen met dwars
voorhuis en tweekapsschuur. Huningaweg 15 is een boerderij met dwars voorhuis
in neorenaissance-stijl, gebouwd in 1890 voor E. Botjes. De laatstgenoemde
boerderijen hebben beide een voortuin in Engelse landschapsstijl.
De voorm. molenaarswoning (Pelmolenlaan 1) is in oorsprong een sarrieshut uit
het eind van de 18de eeuw. Ertegenover staat het uit 1788 stammende achtkant van
de in 1966 door brand verwoeste molen.

Opende
(gemeente Grootegast)
Wegdorp, ontstaan na de middeleeuwen als los gestructureerde nederzetting van
kleine boerderijen in het veengebied. In de loop van de tijd verdichtte de bebouwing
zich langs de Provincialeweg.
De Herv. kerk (Provincialeweg 158) is een sterk verbouwde zaalkerk uit 1748,
die een oudere kerk uit 1648 verving. De voorgevel is in 1915 vernieuwd en in 1930
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is de kerk aan de oostzijde vergroot. In de kerk staat een preekstoel met achterschot
en klankbord in Lodewijk XIV-vormen uit de eerste helft van de 18de eeuw.
Boerderijen. De boerderij Provincialeweg 175 behoort tot het kop-romp-type en
stamt evenals de bijschuur uit omstreeks 1860. Ontginningsweg 3 is een eenlaags
keuterij met schuur uit het begin van de 20ste eeuw. De Antoniahoeve (Drachtsterweg
43) is een villaboerderij uit 1911 in jugendstil-vormen.
De schaapskooi (bij Provincialeweg 106) dateert uit de 19de eeuw en heeft een
rieten wolfdak, gepotdekselde wanden en een bakstenen voet.

Oude Pekela
(gemeente Pekela)
Langgerekt kanaaldorp, ontstaan in 1599, toen Feico Allens Clock met enkele anderen
een groot stuk hoogveen aan weerszijden van de Pekel A aankocht. In 1608 werd
deze kronkelende stroom, die in de Rensel bij Winschoten uitmondde, gekanaliseerd,
waarna hij het Pekeler Hoofddiep ging heten. In 1635 werd het veengebied bezit van
de stad Groningen. Verlenging van het dorp naar het zuidwesten leidde in 1704 tot
de scheiding in Oude- en Nieuwe Pekela. Langs het Hoofddiep ontstond in de 19de
eeuw dichtere bebouwing, vooral nabij de kerk; aan de oostzijde lagen overwegend
boerderijen. Nadat in de eerste helft van de 19de eeuw de kustscheepvaart op de
Oostzee en Engeland van belang was, werd Oude Pekela in de tweede helft van de
19de eeuw een centrum van de strokartonfabricage, met ruim tien fabrieken,
waaronder Union (1883), Erica (1889), Ceres (1898), De Kroon (1901 en Brittannia
(1913). In de 20ste eeuw kwam een verdichting van de lintbebouwing tot stand en
verschenen aan de noordwestzijde nieuwe wijken. Na de Tweede Wereldoorlog is
het dorp verder uitgebreid.
De Herv. kerk (H. Westerstraat 114) is een langgerekte zaalkerk met recht gesloten
koor en een toren met sierlijk opengewerkte, achtkante lantaarn. De kerk werd in
1683-'85 gebouwd, in 1717 verbouwd en in 1783 naar het oosten verlengd naar
ontwerp van G. Kuyper. De toren verrees in 1804 naar plannen van H. Verburgh en
heeft nog klezoortjes op de hoeken. In de zuidzijde van de toren bevindt zich een
zonnewijzer uit 1832. In 1844 werd aan de oostzijde een portaal toegevoegd. De
kerk is in 1975-'76 gerestaureerd naar plannen van P.B. Offringa.
Het interieur wordt gedekt door een gestuct houten gewelf uit 1851. Er zijn twee
gaanderijen: de westelijke dateert uit 1790 en de oostelijke uit 1844. De kerk bevat
verder een laat-17de-eeuwse preekstoel, enkele banken uit 1783 en een orgel uit
1865, vervaardigd door P. van Oeckelen. Er zijn grafzerken voor Eltye Jacobs (†1720)
en Anna Eedes (†1717). Op het ruime kerkhof bevinden zich enkele interessante
zerken en een gedenksteen voor de onderwijshervormer H. Wester (†1821).
De R.K. St.-Willibrorduskerk (F. Clockstraat 228) is een driebeukige neogotische
kruisbasiliek met een vijfzijdig gesloten koor; de toren van

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

183
drie geledingen wordt bekroond door wimbergen en is voorzien van wijzerplaten en
een slanke, achtkante naaldspits. De kerk verrees in 1895 naar ontwerp van N.
Molenaar ter plaatse van een uit 1783 stammende en in 1845 uitgebreide kerk. Links
van de ingang staat een doopkapel en tegen de noordelijke zijkapel een sacristie. De
kerk is in 1985-'89 gerestaureerd. Het interieur is uitgevoerd in baksteenpolychromie
met bundelpijlers in helderrode baksteen en kruisribgewelven in gele baksteen. Het
doopvont (1866) en het orgel van C.B. Adema & Zn. (1886) zijn uit de oude kerk
afkomstig. De verdere, nog complete neogotische inventaris - met drie altaren in
kalksteen (1902) - werd vervaardigd door het atelier van F.W. Mengelberg. De
gebrandschilderde ramen (1897 en 1913-'32) zijn afkomstig uit het atelier van F.
Nicolas & Zn. De door O. en W. Mengelberg ontworpen tegelvloer is in 1916
uitgevoerd door Villeroy & Boch uit Mettlach. De pastorie (F. Clockstraat 228), uit
1895, is eveneens door N. Molenaar ontworpen.
De voorm. Luth. kerk (H. Hinderstraat 20) is een simpele zaalkerk uit 1916 en
heeft een geveltoren voorzien van ingezwenkte spits. Het gebouw is nu in gebruik
als Herv. kerk.
Het postkantoor (F. Clockstraat 139) kwam in 1898-'99 tot stand naar plannen
van rijksbouwmeester C.H. Peters, in simpele, op de neogotiek geënte vormen.
De voorm. H. Westerschool (F. Clockstraat 141-142) werd in 1922 gebouwd als
MULO met aangebouwde

Oude Pekela, R.K. St.-Willibrorduskerk, plattegrond

onderwijzerswoning en is in het begin van de jaren negentig verbouwd tot
appartementen.
Woonhuizen. Tot de oudste dorpsbebouwing behoren de in de kern mogelijk nog
vroeg-19de-eeuwse diepe huizen F. Clockstraat 84-85. Het forse dwarse huis H.
Westerstraat 84, uitgevoerd in neoclassicistische vormen, dateert uit circa 1850.
Eclectisch van vorm is het blokvormige herenhuis F. Clockstraat 167 uit omstreeks
1860. Villa Elsa (F. Clockstraat 31), dat in 1906 voor W. Dethmers werd gebouwd,
vertoont in het materiaalgebruik jugendstil-invloeden. Late jugendstil-invloeden
heeft het pand H. Westerstraat 192 uit 1916. Het woonhuis F. Clockstraat 94 uit
circa 1915 heeft ‘Um 1800’-vormen. Het burgerwoonhuis Lina (Thorbeckelaan 5)
werd omstreeks 1930 gebouwd naar ontwerp van A.W. van Dijkhuizen.
Het woon- en winkelpand W.H. Bosgrastraat 138 is omstreeks 1922 gebouwd
met expressionistische elementen, waarschijnlijk naar plannen van K. Kruijer.
Boerderijen. Een van de oudste boerderijen in de Veenkoloniën is Achterweg 20,
een boerderij van het Oldambster type, met de jaartalankers ‘1784’ in de puntgevel.
Andere voorbeelden van het Oldambster type zijn H. Westerstraat 86 uit circa 1860
en H. Hinderstraat 97 uit circa 1875. De uit 1913 stammende villaboerderij
Nanningsheerd (H. Hinderstraat 25) vertoont jugendstil-invloeden.
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Windmolen ‘De Onrust’ (F. Clockstraat 111a) is een achtkante stellingkorenmolen,
gebouwd in 1850 voor R. Bruggers. De met dakleer beklede romp

Oude Pekela, Watertoren

rust op een bakstenen voet. De sluitsteen boven de deur meldt: ‘R.J.v. Deest 1857’.
In 1960 is de molen geheel gerestaureerd.
Industriegebouwen. De steenfabriek ‘Strating’ (H. Hinderstraat ong.) werd in
1856 opgericht en in 1883 gekocht door G.H. Strating. De huidige vlamoven uit
1969 staat op de plaats van de ringoven uit 1904, waarvan de schoorsteen resteert.
Op het terrein staan droogloodsen uit 1898. De houthandel ‘J.J. Koerts & Zn. (F.
Clockstraat 53) bestaat uit enkele houtloodsen, een zaaggebouw, alsmede een
directeurswoning met aangebouwd kantoor (F. Clockstraat 54), in chaletstijl gebouwd
omstreeks 1904. Van de vele strokartonfabrieken resteert zeer weinig. Er zijn nog
enkele (kantoor)gebouwen van de in 1912 in Oude Pekela gevestigde
strokartonfabriek ‘Ceres’ (Cereswijk achter Bosgrastraat 37); de fabriek zelf is in
1971-'72 gemoderniseerd.
De Van Weringsklap over het Pekeler Hoofddiep (tegenover F. Clockstraat 13)
is een geheel houten ophaalbrug uit omstreeks 1905.
De watertoren (Winschoterweg 12) verrees in 1938 naar plannen van H.F. Mertens.
De toren heeft een betonnen vlakbodemreservoir met bakstenen omkleding en is
vrijwel identiek aan de uit 1935 stammende watertoren te Stadskanaal.
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De Isr. begraafplaats (Draijerswijk 14) werd rond 1912 aangelegd en heeft een
metaarhuisje uit 1912 (5682).

Oude Schans
(gemeente Bellingwedde)
Versterkt dorp, ontstaan aan de Bellingwolderzijl in de Westerwoldsche-Aa. Na de
eerste inpolderingen van de Dollard rond 1545 kwam bij de zijl een komdorp tot
ontwikkeling. Dit dorp werd in 1593 naar plannen van Adriaen Antonisz. van Alkmaar
verbouwd tot de Bellingwolderschans. Tot 1613 volgden nog enkele verbeteringen.
Vanwege de verdere dichtslibbing van de Dollard werd in 1628 meer naar het
noordoosten Nieuweschans aangelegd. In 1657 vervielen haven en zijl en verminderde
het strategisch belang van wat sinds 1628 Oude Schans heet. Na het besluit tot
ontmanteling in 1814 werd het westelijke deel verkocht aan J. Heres, burgemeester
van Bellingwolde. Het majoorslogement diende tot 1836 als raadhuis van die
gemeente. Na 1875 verrezen aan de zuidzijde twee boerderijen. Rond 1900 volgde
een bescheiden uitbreiding aan de oostwaarts verlengde Voorstraat en rond 1930
noordwaarts langs de Molenstraat. Na de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht

Oude Schans, Schans met vestingwerken

in 1975 zijn delen van de vestingwerken gereconstrueerd.
De Herv. kerk (Molenweg 2) is een langgerekte zaalkerk; de kleine dakruiter
heeft een ingesnoerde spits. Tegen het kerkgebouw staat een aangebouwde pastorie.
De kerk werd in 1626 gesticht. Bij herstel in 1772 voegde men de dakruiter en de
pastorie toe. Een subsidie van koning Willem I maakte in 1826 nieuw herstel mogelijk.
In 1858 werd onder toezicht van W. van Rees de noordwestelijke gevel vernieuwd
en de pastorie hersteld. De kerk is in 1974-'75 geheel gerestaureerd. Het kerkinterieur
wordt overdekt door een houten tongewelf uit 1780. Tot de inventaris behoort een
mogelijk uit 1772 stammende preekstoel. Op de galerij bevindt zich een waarschijnlijk
uit omstreeks 1780 stammende geschilderde voorstelling van een orgelfront. Het
tekstbord met lofdicht op koning Willem I stamt uit 1826. De kerkvloer bevat een
grafzerk met Lodewijk XV-omlijsting voor oud-commandeur Jan Gerard Georg van
Maneil (†1770). In de dakruiter hangt een kleine klok, gegoten in 1935 door A.H.
van Bergen.
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Woonhuizen. Rondom de tot markt verbrede Voorstraat staat een aantal diepe
huizen, waarvan enkele mogelijk nog een 17de-eeuwse kern hebben, zoals Voorstraat
14 en Voorstraat 20-22. De neoclassicistische onderwijzerswoning

Oude Schans, Herv. kerk met aangebouwde pastorie

Voorstraat 19 stamt uit 1882. Het woonhuis met smederij Voorstraat 12 werd in
1902 gebouwd, de arbeiderswoningen Molenweg 18-22 in 1920-'22.
De boerderij Poortweg 1, die lange tijd ‘Uniken’ heette, werd rond 1770 binnen
de schans gebouwd nabij de gedempte haven. De boerderij werd tot 1837 bewoond
door burgemeester J. Heres. Het onderkelderde voorhuis met brede opgaande
middenrisaliet dateert van 1857. Rondom ligt een tuin in Engelse landschapsstijl met
vijver en heuvel.
Vestingwerken. Aan de oostzijde zijn kort na 1975 het Dooden- en het
Kruidenbastion gereconstrueerd door het aanbrengen van lage wallen. Aan de
westzijde geeft een deel van de oude Westerwoldsche Aa het beloop van een derde
bastion aan. Op het Doodenbastion (Schanspad ong.) ligt de Alg. begraafplaats met
onder meer de grafsteen van Digna Maria van Bern (†1742) en het grafmonument
met vaas van J. Heres (†1835).

Overschild
(gemeente Slochteren)
Komdorp, ontstaan in de 19de eeuw aan de Graauwdiek nadat door de aanleg van
het Eemskanaal in 1870-'76 de afwatering van het gebied was verbeterd. Na de
verbreding van het kanaal in 1961-'65 verdween de brug en daarmee de verbinding
naar het noorden.
De Geref. kerk (Meerweg 10), een recht gesloten zaalkerk met bescheiden
dakruiter, dateert uit 1879. Uit dezelfde
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Overschild, Herv. kerk

tijd stammen de overhuifde kerkenraadsbanken in het interieur.
De Herv. kerk (Graauwedijk 61), een recht gesloten zaalkerk met neoclassicistische
elementen en een geveltoren voorzien van balustrade en houten lantaarn, kwam tot
stand in 1880.
De boerderij Graauwedijk 15 is een grote driekapsboerderij met dwars geplaatst
voorhuis uit omstreeks 1870.
De windmolen ‘Windlust’ (Kanaalweg 2) is een achtkante stellingkorenmolen
met houten achtkant en bakstenen voet. De molen werd in 1859 gebouwd voor A.
Kraaijinga door molenmaker J.F. Dreise; de molen is in 1914 omhoog gebracht en
in 1969 gerestaureerd.

Pieterburen
(gemeente De Marne)
Streekdorp, waarschijnlijk ontstaan in de 14de eeuw in een dichtgeslibde arm van
de Hunze, nadat omstreeks 1300 op een oude oeverwal ten noorden van het huidige
dorp de Oudedijk was opgeworpen. Het dorp bezat in 1371 een kerk. Omstreeks
1850 bestond Pieterburen uit twee bebouwingsconcentraties: een bij de Herv. kerk
en een bij de haven aan het eind van de Pieterbuurstermaar. Waarschijnlijk heeft de
bebouwing zich oorspronkelijk langs de Hoofdstraat bevonden, maar is ze na aanleg
van een tweede dijk (Allard Kwastweg) naar de Oudedijk verplaatst. In het dorp
woonden in de 19de en het begin van de 20ste eeuw veel landarbeiders, die werkten
op de boerderijen in Oudedijk. In de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw raakte
het dorp in trek bij jonge stedelingen die een alternatieve levenswijze nastreefden.
Recent is het vooral bekend dankzij het zeehondenopvangcentrum en het wadlopen.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 74), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een
eenbeukige kerk met een driezijdig gesloten koor, een noordelijke dwarsarm en een
ongelede toren met achtkante lantaarn. Het schip en het hogere koor dateren
vermoedelijk uit de eerste helft van de 15de eeuw; het noordelijke dwarspand werd
waarschijnlijk pas in de 17de eeuw toegevoegd. De toren verrees in 1805 in opdracht
van Goossen Geurt Alberda naar plannen van Matthijs Walles. In de toren hangen
een klok van een anonieme 15de-eeuwse gieter en een klok uit 1553, gegoten door
Antonius van Utrecht.
De kerk bevat een rijke inventaris, geschonken door de familie Alberda, bewoners
van de borg Dijksterhuis. Het herengestoelte in Lodewijk XIV-stijl werd vervaardigd
in 1707-'16 in opdracht van Gerhard Horenken Alberda naar ontwerp van Allert
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Meijer en met snijwerk van Jan de Rijk. De fraaie preekstoel in Lodewijk XVI-stijl,
met christelijke en vrijmetselaarsmotieven

Pieterburen, Herv. kerk, interieur

Pieterburen, Catechisatielokaal

en met wapens van de familie Alberda, dateert uit het eind van de 18de eeuw. Verder
zijn er in dezelfde stijl een iets jonger doophek en een koorafsluiting bestaande uit
hekwerk en een guirlande-vormige vulling van de triomfboog. De orgelgalerij werd
in 1703 gebouwd naar ontwerp van Allert Meijer door Jan de Rijk. De kerkvloer
bevat diverse grafzerken, waarvan de oudste uit 1568 dateert. In het koor hangen
wapenborden voor Diederick Sonoy (†1597) en zijn vrouw Maria van Malsem
(†1584), voor Suzanna Elisabeth Alberda van Menkema (†1744), Gerard Alberda
(†1784) en Goossen Geurt Alberda (†1830).
Naast de kerk staat een eenlaags catechisatielokaal (Hoofdstraat 76) in eclectische
trant, gebouwd in 1888 en nu in gebruik als theeschenkerij. Ten noorden
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van de kerk ligt de herstelde en deels gereconstrueerde pastorietuin in landschapsstijl
van de in 1962 gesloopte pastorie. In de tuin staan een gepleisterd 19de-eeuws tuinhuis
met schilddak en een hardstenen zonnewijzer uit de 18de eeuw.
De Geref. kerk (Hoofdstraat 159) is een recht gesloten zaalkerk met bij de
voorgevel een kleine dakruiter. De kerk is gebouwd in 1873 in eclectische stijl. De
pastorie (Hoofdstraat 161) met omgaand schilddak stamt uit dezelfde tijd.
Woonhuizen. Het pand Hoofdstraat 155 bestaat uit een dwars eenlaags
woongedeelte met zadeldak en de jaartalankers ‘1718’; aan de linkerzijde heeft het
een driebeukige, deels onderkelderde schuur voorzien van een inrijpoort met het
jaartal 1798. In het pand was een bierbrouwerij gevestigd. In opdracht van P.J.
Torringa werd in 1819 het pand Hoofdstraat 140 gebouwd, een eenlaags woonhuis
met zadeldak en gesneden deuromlijsting. Het is door een tussenlid verbonden met
een korte schuur. Uit het eind van de 19de eeuw stamt het eenlaags pand Hoofdstraat
101.
Windmolen ‘De Vier Winden’ (Hoofdstraat 150) is een met hout beklede achtkante
stellingkoren- en pelmolen, met bakstenen onderbouw. De molen werd in 1846
gebouwd voor H.W. van der Molen en is in 1971-'73 gerestaureerd.
Van de borg Dijksterhuis (bij Wierhuisterweg 37), gelegen ten westen van
Pieterburen en in oorsprong daterend uit de 15de eeuw, resteren sinds de sloop in
1903 nog de omgrachte huisplaats en ten westen daarvan het voorm. schathuis
(Wierhuisterweg 37). Dit in 1857 opgetrokken, langgerekte gebouw is nu de boerderij
‘Ten Dijke’.
Boerderijen. In de omgeving van Pieterburen staat een aantal interessante
boerderijen. Op een omgracht terrein ligt de Tammensheerd (Oosterweg 19), een
forse kop-romp-boerderij met een onderkelderd eenlaags voorhuis, dat is voorzien
van een zijvleugel met opkamer. De in oorsprong 18de-eeuwse boerderij kreeg haar
huidige gedaante voornamelijk door verbouwingen in 1832 en 1857. Haaks op de
met riet gedekte

Westernieland bij Pieterburen, Werkverschaffingskamp

schuur staat een koetshuis met twee inritten en nabij de voorgevel van het woonhuis
staat een bakhuis. Eveneens omgracht is de forse boerderij Huninga (Oosterweg 11).
In de gevel van het dwarse, onderkelderde voorhuis zit de jaartalsteen ‘1820’. De
kop-hals-romp-boerderij Oudedijk 19 heeft een uit 1801 stammend eenlaags voorhuis
met zadeldak tussen puntgevels; de schuren en de hals dateren uit 1893. De
Klinkenborgh (Oudedijk 15) is een kopromp-boerderij met een schuur uit 1837 en
een blokvormig woonhuis met tentdak uit 1924. Oudedijk 2 is een boerderij met
bijschuur, gebouwd in 1925 naar ontwerp van P. de Vries.
Westernieland. Dit wegdorp ten oosten van Pieterburen is waarschijnlijk in de
14de eeuw ontstaan in een dichtgeslibde arm van de Hunze. De Herv. kerk
(Schaapweg 2) is een recht gesloten eenbeukige kerk voorzien van een ongelede
toren met zadeldak. Het schip met spitsboogvensters is vermoedelijk 14de-eeuws,
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maar werd in 1831 ingrijpend verbouwd en gepleisterd. In de laat-middeleeuwse
toren, waarvan de westgevel is vernieuwd, hangt een klok uit 1753, gegoten door J.
Borchardt. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met rijk snijwerk en het
wapen van de familie Tamminga (omstreeks 1660), een herenbank met gesneden
achterschot en wapen (17de eeuw) en een door de gebroeders Van Oeckelen gebouwd
orgel met gesneden orgelkast (1899). De gepleisterde pastorie ‘De Weem’
(Schaapweg 4) dateert uit omstreeks 1875. In de zijmuur zit een laat-gotische
gevelsteen met reliëfvoorstelling van de Barmhartige Samaritaan. Het voorm.
werkverschaffingskamp (Schaapweg 61), bestaande uit eenlaags houten barakken
rond een rechthoekig plein, werd in 1939 gebouwd voor de arbeiders die werkten
aan de inpoldering van de Linthorst Homanpolder. In 1945-'47 was het ingericht als
interneringskamp voor NSB-ers.

Rasquert
(gemeente Winsum)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de middeleeuwen. Het dorp heeft
nooit een eigen kerk gehad; men kerkte in het nabijgelegen Baflo.
Woonhuizen. Het gepleisterde landhuis Meymaweg 2, gelegen in een
landschappelijk aangelegde tuin, dateert van omstreeks 1865. De middenvleugel in
eclectische vormen is driezijdig uitgebouwd en voorzien van een verdieping met
accoladevormige vensters. Aan weerszijden zijn eenlaagse zijvleugels met gietijzeren
balustraden aangebouwd. Meymaweg 6 is oorspronkelijk gebouwd als een blokje
van drie eenlaags arbeiderswoningen uit omstreeks 1900.
De voorm. herberg annex kruidenierswinkel Meymaweg 23 bezit een langgerekt
dwars eenlaags voorhuis met schilddak. Het heeft een haaks geplaatste schuur uit
1864. Het pand werd in 1986-'87 gerestaureerd.
Boerderijen. In het dorp staan enkele boerderijen van het kop-hals-romp-type.
De Almaheert (Warffumerweg 6) is een boerderij uit 1828; ze heeft een schuur
voorzien van een rieten wolfdak en een eenlaags, deels onderkelderd voorhuis met
zadeldak tussen topgevels. De boerderij Meyma (Meymaweg 4) heeft een 19de-eeuwse
schuur en een blokvormig voorhuis uit 1924. Het voorhuis werd gebouwd in opdracht
van K. van Ikema naar ontwerp van E. Reitsma. Rond het voorhuis ligt een
19de-eeuwse landschapstuin met ‘bergje’.
Ten noordwesten van Rasquert liggen twee interessante boerderijen. De
kop-hals-romp-boerderij Azinga (Azingaweg 2), met dwars eenlaags voorhuis met
zadeldak, dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. De rond 1920 gebouwde
boerderij Houkumhuis (Andelsterweg 1) bestaat uit een langgerekte driebeukige
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schuur met lagere bijschuur en een vrijstaand eenlaags herenhuis met schilddak,
uitgevoerd met neoclassicistische elementen.

Roodeschool
(gemeente Eemsmond)
Dorp, gelegen in de Oostpolder en genoemd naar de in 1730 vanuit Uithuizermeeden
gestichte, zogeheten Roode School. In 1893 werd de spoorlijn Sauwerd-Roodeschool
aangelegd. Vlak bij het station in het westelijke deel van het dorp werden veel nieuwe,
voornamelijk eenvoudige, woningen gebouwd.
De Geref. kerk (Vrijgemaakt) (Hooilandseweg 82) is een uit 1871 daterend
gebouw met T-vormige plattegrond. De voorgevel is voorzien van gepleisterde
decoraties met neoclassicistische elementen en wordt bekroond door een dakruiter
met spits. De pastorie (Hooilandseweg 84), een eenlaags pand met verhoogd
middengedeelte en afgeknot schilddak, dateert uit omstreeks 1900. Boven de getoogde
vensters zijn wenkbrauwen aangebracht. De ingang en de dakkapel zijn van
omlijstingen voorzien.
De Geref. kerk (Hooilandseweg 75) is een traditionele zaalkerk met een forse
toren; deze is voorzien van een zadeldak tussen topgevels. Op dat dak staat een kleine
klokkenstoel met klok. De kerk verrees in 1950 naar ontwerp van D. Broos en C.H.
van Wijk.
De voorm. bakkerij (M.H. Trompstraat 13) dateert uit omstreeks 1936 en is
gebouwd naar een ontwerp van G. Wieringa met expressionistische invloeden. Een
opvallende schoorsteen met het opschrift ‘Bakkerij’ markeert de scheiding tussen
het woon- en winkelgedeelte.

Saaxumhuizen
(gemeente Winsum)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen bij een kruising van wegen.
De Herv. kerk (Nienhuisweg 1) is een gepleisterde, recht gesloten zaalkerk; ze
heeft een slanke, ongelede westtoren met spits. De kerk kreeg haar huidige vorm in
1846, na verbouwing van een 13de-eeuwse eenbeukige kerk. De toren werd in 1858
toegevoegd. Tot het vroeg-19de-eeuwse kerkmeubilair in empirestijl, gemaakt door
M. Walles in opdracht van Goosen Geurt Alberda van Dijksterhuis, behoren een
preekstoel, een doophek en enkele herenbanken, waarvan één met een halfrond
opzetstuk dat is voorzien van een gesneden voorstelling van het laatste Avondmaal
en het wapen van Alberda. Het orgel werd in 1851 gebouwd door P. van Oeckelen.
De kerk ligt op een omgracht rechthoekig kerkhof. Als toegang tot het kerkhof dient
een vroeg-19de-eeuws houten hek met gesneden vazen op de pijlers.
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Boerderijen. Nabij het dorp liggen enkele interessante kop-hals-romp-boerderijen.
De omstreeks 1860 gebouwde boerderij Hiddingezijl (Hiddingezijlsterweg 2) heeft
een dwars, onderkelderd eenlaags voorhuis met wolfdak. Bij de boerderij Westerholm
(Hornsterweg 2) kreeg het 19de-eeuwse voorhuis in 1930 een verdieping in opdracht
van S.B. Luitjens. De schuur werd in 1936 vervangen door de huidige driekapsschuur.
Een klassieke vorm heeft de kop-halsrompboerderij Dikemaweg 4, gebouwd in twee
fasen in 1849 en 1873.

Sauwerd
(gemeente Winsum)
Wierdedorp, ontstaan in de middeleeuwen. In 1840 werden zowel de middeleeuwse
kerk te Sauwerd als die van Groot Wetsinge gesloopt en vervangen door een nieuwe
kerk in het halverwege gelegen Klein Wetsinge. De aanleg van de spoorlijnen
Groningen-Delfzijl (1884) en Sauwerd-Roodeschool (1893)

Roodeschool, Bakkerij M.H. Trompstraat 13

deed het belang van het dorp toenemen. Het was de hoofdplaats van de in 1991
opgeheven gemeente Adorp. De wierde is in 1916 voor een groot deel afgegraven.
Het dorp kent vrijwel geen nieuwbouw.
Op het voorm. Herv. kerkhof (Hoogpad ong.) zijn de funderingen van de in 1840
gesloopte Herv. kerk gemarkeerd. Interessant is verder een grafsteen voor K.M.
Oudman (†1870), omgeven door gietijzeren hek.
De Geref. kerk (Kerkstraat 12) is een forse zaalkerk, gebouwd in 1898 naar
ontwerp van A.W. Kuiler en L. Drewes met neogotische vormen.
De voorm. Geref. school (Burchtweg ong.) is een eenlaags gebouw in
expressionistische trant uit 1936.
De Wetsingerzijl (bij Karspelweg 6), gelegen ten westen van het dorp, is een
bakstenen schutsluis uit 1875 in de Sauwerdermaar. De sluis heeft een
voetgangersbrug. Even ten zuiden hiervan ligt een tweede laat-19de-eeuwse schutsluis
in het Reitdiep, oorspronkelijk met een verrolbare voetgangersbrug.
De Janushoeve (Oosterlaan 2), een kleine kop-romp-boerderij gelegen ten noorden
van Sauwerd, is waarschijnlijk in de 18de eeuw opgetrokken in kloostermoppen en
Friese steen.
Klein Wetsinge. Dit dorp ten noorden van Sauwerd is ontstaan in de 19de eeuw.
De Herv. kerk (Valgeweg 12) is een zaalkerk met recht gesloten koor en dakruiter,
gebouwd rond 1840 in neoclassicistische trant. De kerk verving de toen afgebroken
oude kerken in Groot-Wetsinge en Sauwerd. De windmolen ‘Eureka’ (Molenstreek
3) is een met hout beklede achtkante stellingkoren- en pelmolen op bakstenen
onderbouw. Getuige de sluitsteen van de inrijpoort
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werd de molen in 1872 gebouwd voor J. Oomkes en H. Oosterhof. De ernaast gelegen
voorm. molenaarswoning (Molenstreek 5) stamt waarschijnlijk uit dezelfde tijd. De
molen is in 1987-'88 gerestaureerd.
Groot Wetsinge. Dit dorp ten noorden van Sauwerd en Klein-Wetsinge is ontstaan
in de middeleeuwen. Op het voorm. Herv. kerkhof bevindt zich een aantal gietijzeren
graftekens uit 1870. De plattegrond van de in 1840 gesloopte middeleeuwse kerk is
gemarkeerd. De voorm. pastorie (Karspelweg 2) bestaat uit een gepleisterd eenlaags
voorhuis met schilddak met omlijste ingang, via een tussenlid verbonden met een
driebeukige schuur. De gepleisterde muren van het voorhuis zijn opgemetseld met
hergebruikte kloostermoppen. De sporen van smalle kloostervensters kunnen wijzen
op een 17de-eeuwse kern. Het pand is in 1884 ingericht als boerderij annex smederij.
De voorm. school en kosterij (Karspelweg 3), een langgerekt eenlaags dwars pand
met zadeldak tussen trapgevels, is in 1990 geheel nieuw opgetrokken in de
oorspronkelijke vroeg-17de-eeuwse vorm.

Scheemda
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op het zogeheten schiereiland van Winschoten.
Na de Dollardvloed van 1509, waarbij de oude kerk werd verwoest, werd het dorp
wat zuidelijker herbouwd. Scheemda wordt door het Opdiep gescheiden van het tot
1964 zo genoemde Eexta. Daar verrees nabij de 13de-eeuwse kerk rond 1640 de
borg Vredenhoven (afgebroken in 1955). Het in 1635-'40 gegraven Winschoterdiep
werd ten zuiden van Eexta in 1954 omgelegd, waar in de buurt toen een nieuwe
industriehaven ontstond. In de 19de eeuw kende het gebied veel bierbrouwerijen; de
steenfabriek van Hamster en Rozeboom was er gevestigd van 1802 tot 1971. Na de
Tweede Wereldoorlog werd Scheemda vooral een forenzendorp van Winschoten en
kwamen aan de oost- en zuidzijde nieuwe woonwijken tot stand.
De Herv. kerk (Torenstraat 2) is een eenbeukige laat-gotische kerk met ondiep,
driezijdig gesloten koor en een vrijstaande toren. De kerk met kleine traptoren aan
de noordzijde werd in 1515 gebouwd. In 1626 verwijderde men de stenen
kruisgewelven en de steunberen en verlaagde men de vensters. Uit die tijd zullen
ook de toscaanse poortjes aan de west- en de zuidoostzijde van het koor dateren.
Boven de westingang zit een venster met beeldnis met bijbellezende vrouw uit 1888.
Het interieur wordt overdekt door een houten tongewelf uit 1792. Tot de
kerkinventaris behoren de uit 1634 stammende preekstoel die bij een algemene
interierwijziging in 1792 ook ingrijpend werd gewijzigd, enkele 18de-eeuwse banken
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en een bank met overhuiving bekroond door een fronton uit 1792. Het koorhek tussen
koor en schip wordt gevormd door banken met een gallerij op de overhuiving,
gedragen door gecanneleerde zuilen. De galerij werd in 1792 boven het toen al
bestaande koorhek geplaatst. Naast het huidige orgel dat in 1874 door R. Meijer werd
gebouwd, bevindt zich het restant van een oude orgeltribune uit 1792. De daarin
opgenomen kanselvormige uitstulping, geflankeerd door laat-gotische briefpanelen,
dateert uit 1503 en is afkomstig van een vroegere oxaaltribune. Het bijbehorende
orgel (uit 1526) werd in 1874 verkocht aan het Rijksmuseum. De kerkvloer bevat
enkele 17de en 18de eeuwse grafzerken, waaronder die voor Albert Hornekens
(†1599) en Titia Meyer (†1706). Op het kerkhof liggen diverse rijen met fraai
bewerkte grafzerken, waaronder de grafzerk van notaris U.E. Stheeman (†1849),
gemaakt door P. Holsbergen.
De ongelede vrijstaande toren (Kerkstraat 1) wordt bekroond door een zadeldak
tussen trapgevels en heeft aan de voorzijde een kleinere puntgevel met wijzerplaat.
De op enige afstand ten noordwesten van de kerk staande toren stamt oorspronkelijk
uit het begin van de 16de eeuw, maar werd in 1887 gedeeltelijk herbouwd en verlaagd
met behoud van het laat-18de-eeuwse ionische poortje in Lodewijk XVI-vormen.
De Herv. kerk (Kerklaan 30, Eexta) is een neoclassicistische zaalkerk met
geveltoren en slanke spits, gebouwd in 1871 ter vervanging van de westelijker gelegen
romano-gotische kerk die in 1869 door storm was beschadigd. De waarschijnlijk
door B.H. Trooster ontworpen kerk kreeg in 1936 een dwarse aanbouw. Tot de
kerkinventaris behoren een preekstoel (1636), een avondmaalstafel (tweede kwart
17de eeuw) en een oorspronkelijk 17de-eeuws orgel dat na herplaatsing in 1874 door
P. van Oeckelen is aangepast.
De pastorie (Kerklaan 55, Eexta), gelegen op een omgracht terrein, bestaat uit een
voorhuis met een kelder voorzien van dik muurwerk en een vierdelig gewelf op
middenpijler. De oudste resten worden wel aangemerkt als laat-13de-eeuws, maar
zijn waarschijnlijk laat-15de-eeuws. Het voorhuis kreeg in 1761 zijn huidige vorm.
Rond 1802 verloor het zijn aanzien als ‘Krüsselwarck’ door de afbraak van beide
topgevels. De achterliggende landbouwschuur werd in 1874 herbouwd.
De Alg. begraafplaats (bij Kerklaan 112, Eexta) is aangelegd op de plek waar tot
de afbraak in 1870 de oude middeleeuwse kerk stond. In de vloer van het baarhuisje
uit circa 1875 zijn een aantal grafzerken uit die kerk verwerkt.
De Apostolische kerk (Stationsstraat 77) is een uit 1918 daterende eenvoudige
zaalkerk met iets naar binnen liggende ingang. De kerk heeft soberexpressionistische
vormen.
Het raadhuis (Brugstraat 2) werd in 1878 in neoclassicistische vormen
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gebouwd als postkantoor. In 1906 kwam het in gebruik als raadhuis. In 1980 werd
het uitgebreid en in 1994 voorzien van een nieuwe vleugel naar plannen van R.
Timmer.
Het voorm. postkantoor (Stationsstraat 2-4) uit 1905 kwam tot stand naar plannen
van Rijksbouwmeester C.H. Peters, in simpele, op de neogotiek geënte vormen.
Woonhuizen. Het wellicht als dienstwoning opgetrokken eenvoudige pand
Torenstraat 18 heeft in de top de jaartalankers ‘1803’. Het naastgelegen pand
Torenstraat 20 uit circa 1840 is een voorbeeld van een deftig dorpswoonhuis.
Vergelijkbaar, maar iets bescheidener van opzet is Oosterstraat 5 uit circa 1870.
Eclectische elementen heeft het rond 1875 gebouwde pand Stationsstraat 53. Van
omstreeks 1900 is Stationsstraat 25, opgetrokken in neorenaissance-vormen. Simpele
jugendstil-elementen vertoont het dubbele herenhuis Torenstraat 14-16, gebouwd
in 1909 voor de familie

Scheemda, Herv. kerk (Eexta)

Ter Haseborg. Late jugendstil-invloeden zijn te vinden bij Torenstraat 5, dat rond
1915 verrees op de plaats van de 18de-eeuwse pastorie. Torenstraat 11 is een goed
voorbeeld van een woon- en winkelpand, met garage. Het geheel dateert uit circa
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1920. De villa Rotsburgh (Stationsstraat 64) werd rond 1926 gebouwd in
sober-expressionistische vormen.
Boerderijen. In het dorp staat een aantal belangrijke boerderijen, die alle tot het
Oldambster type behoren. Oosterstraat 26 is een vroeg voorbeeld van een
villaboerderij. De schuur werd in 1826 gebouwd voor J. ter Haseborg. Zijn zoon,
G.P. ter Haseborg, liet in 1865 het dwarse woongedeelte met hoger opgaand risaliet
bouwen. Oosterstraat 17 is het bijbehorende voorm. koetshuis (circa 1865). Een
vergelijkbare vorm kent de boerderij Oosterstraat 32, die in 1860 voor D.E. Dethmers
werd gebouwd. In neorenaissance-vormen uitgevoerd is Oosterstraat 53, een kort
na 1897 voor T.E. ten Have gebouwde boerderij met dwars voorhuis.
Jugendstil-invloeden vertoont de imposante villaboerderij Meiborg (Stationstraat
86), gebouwd in 1912 voor W. Meiborg. De tuin is aangelegd naar plannen van J.
Vroom.
Het station (Stationsstraat 85), een gebouw vierde klasse van de Staatsspoorwegen,
werd in 1865 naar plannen van K.H. van Brederode gebouwd aan de lijn
Groningen-Nieuweschans. Er tegenover staat het stationskoffiehuis annex hotel
‘Zuiderhof’ (Stationsstraat 98), een pand in de vorm van een Oldambster

Scheemda, Station

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

190
boerderij, dat rond 1905 zijn huidige uiterlijk kreeg.
De voorm. strokartonfabriek ‘De Toekomst’ (Toekomstkade 2), gelegen ten
oosten van Scheemda aan een gedempte zijtak van het Winschoterdiep, werd in 1899
gesticht en in 1968 gesloten. De eerste fabriek, De Toekomst I, kwam tot stand in
1900 naar plannen van P.G. Kremer en bestaat uit een hoger deel met aan de ene
zijde het ketelhuis en aan de andere zijde dwars erop de laagbouw met plaats voor
twee kartonbanen. Al in 1907-'08 verrees ten noorden hiervan, eveneens naar plannen
van Kremer, een geheel nieuwe fabriek op spiegelbeeldige plattegrond: De Toekomst
II. Bij de ingang van het terrein staat de voorm. directeurswoning en langs de
Oosthofflaan bevinden zich enkele arbeiderswoningen.

Schildwolde
(gemeente Slochteren)
Wegdorp, ontstaan op een zandrug temidden van veen- en kleigebieden. Er was al
een parochie Schildwolde toen de premonstratenzers hier in 1204 het klooster Gratiae
Sanctae Mariae stichtten. Dit klooster werd in 1594 afgebroken;

Schildwolde, Herv. kerk, toren

de kloosterwierde heeft men in 1853 afgegraven. Langs de in 1457 aangelegde
Hoofdweg verrezen in de 19de eeuw diverse grote boerderijen. Nabij de kerk bouwde
men dwars op de Hoofdweg landarbeiderswoningen langs de Meenteweg. Ten westen
van deze kruising ontstond na de Tweede Wereldoorlog enige nieuwbouw.
De Herv. kerk (Hoofdweg 125) is een gepleisterde zaalkerk met vijfzijdig gesloten
koor en forse vrijstaande toren. De kerk verrees in 1686, wellicht op oudere grondslag
en met een groot formaat baksteen. In 1786 vonden herstellingen plaats en in 1882
werd de kerk gepleisterd. Het interieur wordt overdekt door een plafond uit 1867.
Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met klankbord (1666), twee herenbanken
met gesneden opzetstukken, met op één het wapen van Wijchgel (omstreeks 1666),
een oranjevaandel (1789) en een door R. Meijer gebouwd orgel (1868). Van de
grafzerken in de kerkvloer dateert de oudste uit 1601; interessant zijn die van Jele
van Laer (†1620), Gerbrandt Frooma (†1666) en de rijke zerk in Lodewijk XV-vormen
voor Jan Geertsema (†1758) en zijn vrouw Hermanna Verhagen (†1761). Op het
kerkhof bevinden enkele 17de-eeuwse zerken en het grafmonument voor H.L.
Wijchgel (†1830), gemaakt door steenhouwer W.G. Bosman.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

De vrijstaande toren is rond 1250 opgebouwd met vijf geledingen en puntgevels
die overgaan in een achtkante gemetselde spits. De spits is vergelijkbaar met die van
Onstwedde en die van de in 1836 ingestorte toren te Holwierde. Deze drie torens
worden de Juffertorens genoemd. De forse, sobere toren heeft een laag boogfries
onder de galmgaten; de puntgevels worden versierd door nissen en een klimmend
boogfries. Het torenuurwerk en de wijzerplaat zijn in 1702 vervaardigd door R.
Symons. De ankers die het jaartal 1289 vormen, heeft men waarschijnlijk bij een
herstelling in 1829 aangebracht. Na blikseminslagen in 1885, 1904-'05 en 1923 was
opnieuw herstel nodig en in 1938-'41 volgde een algehele restauratie naar plannen
van A.R. Wittop Koning.
De pastorie (Hoofdweg 127) stamt in oorsprong uit 1755, maar kreeg in 1871 haar
huidige gepleisterde aanzien, toen terzijde een sober bakstenen catechisatiegebouwtje
werd toegevoegd.
De Geref. kerk (Hoofdweg 34) 70) is een T-vormige kerk; de geveltoren draagt
een opengewerkte, vierkante lantaarn en een ingesnoerde naaldspits. De kerk verrees
in 1911-'12 naar een ontwerp met neorenaissance-details van Y. van der Veen. In
1921 werd een gemeenschapsruimte toegevoegd. De pastorie (Hoofdweg 36) stamt
eveneens uit 1911.
Woonhuizen. Het woonhuis Hoofdweg 95, met driezijdig uitgebouwde voorkamer,
werd waarschijnlijk in het midden van de 18de eeuw gebouwd als theekoepel annex
tuinmanswoning en behoorde oorspronkelijk bij de in 1822 gesloopte borg
Schattersum. Hoofdweg 194, een sober neoclassicistisch dorpswoonhuis met opgaand
middenrisaliet, werd in 1843 gebouwd voor J. Borgesius en van 1897 tot 1905
bewoond door zijn zoon, de staatsman Hendrik Goeman Borgesius. Villa Notre
Plaisir (Hoofdweg 107) verrees rond 1895 met eclectische details. De rond 1910 in
chalet-stijl opgetrokken villa Hoofdweg 109 vertoont jugendstil-invloeden in het
materiaalgebruik.
Boerderijen. De oudste boerderij in dit gebied is Vinckersum (Singel 1), waarvan
het gedeeltelijk onderkelderde dwarshuis mogelijk nog uit de 18de eeuw stamt; de
schuur werd in 1802 toegevoegd. Op een dam in de gracht staat een gemetselde
toegangspoort met daarop over de volle breedte een duivenslag. De poort, gedateerd
1659, draagt de wapens van Johan Ments Vinckers en Rense Sibinga en is in 1941
gerestaureerd naar plannen van A.R. Wittop Koning. Van de andere boerderijen, die
alle tot het Oldambster type behoren, werd de Jeldingaheerd (Hoofdweg 219) met
versmald voorhuis in 1826 gebouwd voor G. Vinckers. In opdracht van H.S. Bronts
kwam in 1851 de boerderij Duurswold (Hoofdweg 116) tot stand, met afgewolfd
woongedeelte, symmetrische ingang en twee rijen zaaldzoldervensters. De
vergelijkbare Luitenantsheerd (Hoofdweg 173) werd in 1861 voor J.T. Huisman
gebouwd; hier zit de ingang nog opzij. Een eclectische vormgeving en een volledige
verdieping heeft de Torenhoeve (Hoofdweg 113), gebouwd in 1869 voor
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J.T. Kuiper. Een vroeg voorbeeld van een dwars geplaatst voorgedeelte, maar nog
zonder volledige verdieping, biedt de boerderij Welgelegen (Hoofdweg 217) uit 1852,
gebouwd voor H.S. Dallinga. Anders dan in het Oldambt zelf, vond in Duurswold
de vergroting van het bedrijfsgedeelte niet plaats door verlenging, maar door
verdubbeling. De driekapsboerderij Hoofdweg 215 uit omstreeks 1870 is hier een
goed voorbeeld van. Het mooiste voorbeeld van deze ontwikkeling is de
zeskapsboerderij Kloosterlaan 1, waarvan het woongedeelte in 1853 voor G.A.
Folkersma werd gebouwd en men de schuren in de loop van de 19de eeuw opzij
toevoegde.
De smederij Hoofdweg 129, met links het woongedeelte en rechts de werkplaats,
werd in 1908 voor T. Monkhorst gebouwd op de plaats van een uit 1870 stammende
voorganger, waarvan de gevelsteen aan de voorzijde bewaard is gebleven.

Sebaldeburen
(gemeente Grootegast)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een zandrug.
De Herv. kerk (Provincialeweg 44) is een uit 1807 daterende kleine, recht gesloten
zaalkerk met dakruiter. De door lisenen gelede muren hebben rondboogvensters. In
de dakruiter hangt een kleine 16de-eeuwse klok, gegoten door Johan van Bremen.
Tot de inventaris behoort een preekstoel uit de bouwtijd. De pastorie (Kerkweg 2)
stamt uit omstreeks 1933.
De boerderij Provincialeweg 15 dateert uit omstreeks 1935 en is een moderne
stelpboerderij met expressionistische elementen.
Poldermolen ‘De Eendracht’ (bij Provincialeweg 7) is een met riet gedekte
achtkante, bovenkruier op veldmuren, voorzien van twee vijzels. De molen werd
gebouwd in 1887 naar plannen van J. Klippius ter vervanging van een afgebrande
molen uit 1801.
Bruggen. De forse hefbrug over het Wolddiep (bij Provincialeweg 125) dateert
uit omstreeks 1930. Over hetzelfde diep ligt ten noorden van het dorp in de buurtschap
Oosterzand een ophaalbrug uit 1930 met bijbehorende brugwachterswoning
(Woldweg 9) uit dezelfde tijd.

Sellingen
(gemeente Vlagtwedde)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw op een zandrug ten oosten van de Ruiten-Aa. Vanaf
de 17de eeuw kreeg het esdorp langs de Dorpsstraat enige lintbebouwing. Vanwege
de centrale ligging van Sellingen in de langgerekte gemeente Vlagtwedde verrees
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hier in 1890 het nieuwe raadhuis. Na 1900 volgde verdere verdichting langs de
Dorpsstraat. Door een brand in 1927 ging een deel van de dorpsbebouwing verloren.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam ten zuidoosten van de kerk een nieuwbouwwijk
tot stand.
De Herv. kerk (Torenstraat 12) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor; de dakruiter heeft een opengewerkte lantaarn en een uivormige spits. Het
vroeg-gotische schip en koor zullen als geheel rond 1300 zijn verrezen en hebben
een vroege kapconstructie bestaande uit sporenparen met twee haanhouten. De kap
boven het koor is nog gedekt met onder- en bovenpannen. De spitsboogvormige
triomfboog, die inwendig het schip van het koor scheidt, zal in de tweede helft van
de 15de eeuw zijn aangebracht. Toen kreeg ook de koortravee een stergewelf. De
vorm van de kraagstenen en de aanwezige steenhouwersmerkjes duiden daarop. De
grotere schipvensters zullen in de 17de eeuw zijn uitgebroken toen dat deel een
balkzoldering kreeg. De dakruiter werd in 1858 aangebracht ter vervanging van een
vrijstaande houten klokkenstoel. Sinds de restauratie van 1972-'73 is aan de noordzijde
op de oude fundamenten een nieuwe sacristie gebouwd.
Inwendig bevinden zich aan de schipzijde van de triomfboog schilderingen die uit
de tweede helft van de 15de eeuw stammen, bestaande uit rankwerk met aan
weerszijden afbeeldingen van St. Christoforus en St. Margaretha. De vergelijkbare
schilderingen op het koorgewelf - met de symbolen van de vier evangelisten - zijn
gesigneerd ‘broeder Jan van Aken’ en ‘Johan... Maler’. De in 1921 gevonden
schilderingen werden in 1922-'23 gerestaureerd door E. Bokhorst. Tot de inventaris
behoren een 15de-eeuwse zandstenen doopvont en een maniëristische
midden-17de-eeuwse preekstoel uit Scharmer, aangekocht in 1825. Het orgel stamt
uit 1952.
Het raadhuis (Dorpsstraat 1) werd in 1890 gebouwd naar plannen van L. Dilling.
Bij een verbouwing in 1927 in lichtexpressionistische vormen kreeg het pand een
verdieping. Na een verbouwing in 1954, onderging het in 1986 en 1992 nog
uitbreidingen aan de achterzijde en opzij.
Hotel Homan (Dorpsstraat 8) is, zoals het is herbouwd na een brand in 1927, een
goed voorbeeld van een dorpshotel
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Ter Borg bij Sellingen, Schaapskooi

in eenvoudige expressionistische vormen.
De Sellingersluis (bij Hasselbergerweg 43) werd in 1911-'17 aangelegd als
schutsluis met stuw, loskade en sluiswachterswoning in het Ruiten-Aakanaal. In
1939 voegde men een, nu zwart geschilderd, kazemat van het type stekelvarken toe.
De ophaalbrug is na de oorlog vernieuwd.
Jipsinghuizen. Dit esdorp, gelegen ten noorden van Sellingen, is ontstaan aan de
Ruiten-Aa. De beekovergang daar was in 1665 het toneel van de slag bij
Jipsinghuizen, waarbij de bezetters van de vesting Bourtange Munsterse troepen op
de vlucht joegen. De boerderij Weenderstraat 19 is een grote boerderij van het
Westerwoldse type; het voorhuis heeft een puntgevel waarop een nokanker zit met
het jaartal 1873. De ontginningsboerderij Panta Rhei (Burg. Buiskoolweg 8) kwam
in 1935-'36 tot stand naar plannen van H. Prummel. De Jipsinghuizersluis (bij
Overdijksterweg 12) werd in 1911-'17 gebouwd als schutsluis met stuw, loskade en
sluiswachterswoning in het Ruiten-Aakanaal. In 1939 voegde men een kazemat van
het type stekelvarken toe. De ophaalbrug is na de oorlog vernieuwd.
Ter Borg. Dit gehucht ten zuidwesten van Sellingen is ontstaan aan de Ruiten-Aa.
Het beschermde gezicht van Ter Borg omvat een van de mooiste hoevenlandschappen
in het beekdal van Westerwolde. Het esgehucht heeft enkele fraaie boerderijen. De
grote boerderij Borgerweg 4 is van het late Westerwoldse type, met een omlijste
ingang opzij en een inrit aan de achterzijde. Mogelijk bevat ze nog 18de-eeuwse
delen. Schilderachtig gelegen tussen deze boerderij en de Ruiten-Aa ligt een - voor
Groningen zeldzame - grote schaapskooi (Borgerweg 6) met rechte houten
kopschotten. De grote boerderij Borgerweg 3 is een voorbeeld van een Westerwoldse
boerderij, met een breed woonhuis voorzien van een puntgevel. De achterliggende
schuur heeft aan de noordzijde van de gebinten een tot de voorzijde doorlopende
grote deel en aan de zuidzijde een kleine of lutke deel. Binnen bezit deze boerderij
uit 1826 een originele kasten- en bedstedewand tegen de dwarsgang die voorhuis en
schuur scheidt. De boerderij Borgerweg 1 stamt uit 1878 en heeft zowel opzij als in
het midden van het woongedeelte een omlijste ingang.
Laude. Dit gehucht ten zuidwesten van Sellingen is ontstaan langs de hoofdweg
van Ter Apel naar Vlagtwedde. Langs de weg staan enkele interessante boerderijen.
De grote boerderij Ter Apelerstraat 28 heeft een, mogelijk nog 18de-eeuws,
gedeeltelijk onderkelderd voorhuis met omlijste ingang opzij en een 19de-eeuwse
Friese schuur met zijlangsdeel, kenmerkend voor het late Westerwoldse boerderijtype.
Bij Ter Apelerstraat 23 staat een grote boerderij zonder uitgebouwd voorhuis. Ter
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Apelerstraat 20 is een boerderij van het Oldambster type uit 1906. De zuivelfabriek
Sellingen & omstreken (Ter Apelerstraat 16) stamt in haar huidige vorm uit 1937.
De Zuidveldsluis (bij Borgerschappenweg 8) werd in 1911-'17 gebouwd als schutsluis
met stuw, loskade en sluiswachterswoning in het Ruiten-Aa-kanaal. In 1939 voegde
men een kazemat van het type stekelvarken toe. De ophaalbrug is na de oorlog
vernieuwd.

Siddeburen
(gemeente Slochteren)
Wegdorp, ontstaan aan het eind van de 12de eeuw op een zandrug temidden van
veen- en kleigebieden. Tot 1850 beperkte de bebouwing zich tot de Hoofdweg,
waarna haaks daarop een blokvormige structuur ontstond met aan de noordzijde de
Oude Weg. Na de oorlog volgde een verdere verdichting en uitbreiding van de
bebouwing in noordelijke richting.
De Herv. kerk (Hoofdweg 124) is een eenbeukige kerk met smallere, halfronde
apsis en een toren van drie geledingen met tentdak. De onderbouw van de toren en
de twee westelijke traveeën van het schip, beide in tufsteen opgetrokken, dateren
waarschijnlijk van rond 1200. In de eerste helft van de 13de eeuw kreeg de toren een
extra geleding en werd het schipdeel verhoogd en voorzien van koepelgewelven.
Tevens werd toen de kerk met twee traveeën verlengd en afgesloten met een smallere,
halfronde
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koorapsis. Die apsis heeft onder rondboognissen en boven omkraalde
rondboogvensters. Dit romano-gotische deel van de kerk heeft afwisselend lagen
baksteen en tufsteen en aan de zuidoostelijke zijde van het koor een laag venster. De
toren is later - mogelijk in de 14de of 15de eeuw - verder verhoogd, in 1803 hersteld
en in 1832 gedeeltelijk herbouwd en verlaagd. Bij de ingrijpende restauratie in
1948-'55 is een pleisterlaag uit 1882 verwijderd en is de eertijds verhoogde apsis
verlaagd om aan te sluiten tegen een nieuwe topgevel.
Het interieur heeft enig ornamentaal schilderwerk. Tot de kerkinventaris behoren
een preekstoel met klankbord (1621), een doophek met lessenaar (1693) en een in
1821 door N.A. Lohman gebouwd orgel in een orgelkast uit 1745 in Lodewijk
XIV-vormen. De kerkvloer bevat enkele zerken, waaronder die van Martinus
Siertsema (†1695).
De Geref. kerk (Oudeweg 70) is een T-vormige kerk met een geveltoren voorzien
van opengewerkte vierkante lantaarn met ingesnoerde naaldspits. De kerk verrees
in 1912 naar een ontwerp met neorenaissance-details van Y. van der Veen ter plaatse
van een uit 1855-'56 stammende voorganger. De kerk is vrijwel identiek aan die van
Schildwolde. De pastorie (Oudeweg 68) stamt uit omstreeks 1930.

Slochteren
Wegdorp, ontstaan op een zandrug temidden van veen- en kleigebieden en voor het
eerst genoemd in 1291. Dicht bij een sprong in de Hoofdweg, ter plaatse van een
breukvlak in de zandrug, verrees in de 16de eeuw de Fraeylemaborg. Ten zuiden
hiervan kwam rondom de kerk een tweede kern tot ontwikkeling. De in de 16de eeuw
vlakbij aangelegde 's-Graveschans werd in 1568 hersteld maar groeide niet uit tot
een permanente schans. Voor een betere ontwatering van het gebied groef men in
1652-'59 het Slochterdiep, dat pas in 1928 aan het uiteinde van een haven werd
voorzien. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het dorp aan de noordoostzijde een
uitbreidingswijk; het wegdorp zelf werd beschermd gezicht. Slochteren

Slochteren, Herv. kerk

kreeg landelijk bekendheid toen in 1959 in de omgeving aardgas werd gevonden.
De Herv. kerk (Hoofdweg 108) is een recht gesloten zaalkerk met schilddak en
een vrijstaande toren. Het gebouw met romano-gotische spaarvelden en omkraalde
nissen is het oorspronkelijke transept van een kruiskerk uit de tweede helft van de
13de eeuw. In 1781 liet Hendrick de Sandra Veldtman die kerk van haar schip, koor
en gewelven ontdoen, zodat alleen het verlaagde dwarsschip overbleef. De opening
aan de westzijde werd gedicht, aan de oostzijde maakte men een uitbouw voor de
herenbank. Na een brand in 1881 volgde herstel naar plannen van W. van der Heide.
De in 1895 aangebrachte buitenbepleistering is bij restauratie in 1986-'88 verwijderd.
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Tot de kerkinventaris behoren een staand opgestelde zerk voor Zeino Henrick Rengers
(†1613), rouwborden voor Anna Elisabeth Piccardt-Rengers

Slochteren, Fraeylemaborg, plattegrond

(†1704) en Henric Piccardt (†1712) - beide afkomstig uit de kerk van Harkstede een preekstoel met klankbord (eerste helft 19de eeuw) en een door de gebroeders
Van Oeckelen gebouwd orgel (1885).
De ongelede vrijstaande toren is rond 1300 gebouwd en wordt overdekt door een
zadeldak tussen puntgevels. In de toren hangt een klok uit 1373, waarschijnlijk
afkomstig uit de gesloopte kerk van Wittewierum.
De pastorie (Hoofdweg 110) met catechisatielokaal stamt uit omstreeks 1930.
De Fraeylemaborg (Hoofdweg 30) is een omgrachte borg met voorhof, voorplein
en langgerekt park. Met gebruikmaking van oudere, mogelijk 15de-eeuwse, delen
kwam kort na het huwelijk van Hillebranda Fraeylema en Seino Rengers in 1548
een rechthoekig stenen huis met een traptoren voorzien van een achtkante bovenbouw
tot stand. Dit gebouw werd in de tweede helft van de 16de eeuw aan de zuidzijde
verlengd. In het begin van de 17de eeuw verrees haaks hierop een zijvleugel. Het
oudste bouwdeel kreeg aan de voorzijde enkele aanbouwen. In 1691 werd de borg
bezit van Henric Piccardt, die zelf op Klein Martijn bij Harkstede bleef wonen. Ten
behoeve van een bezoek van koningstadhouder Willem III liet hij aan de linkerzijde
een tweede haakse vleugel aanbouwen. In opdracht van Hendrik de
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Slochteren, Fraeylemaborg

Sandra Veldtman werden de beide vrijstaande torentjes op het voorhof afgebroken
en kreeg de borg in 1781-'82 een zo symmetrisch mogelijk aanzien door het
samentrekken van de diverse aanbouwen voor de hoofdvleugel tot een vestibule. Dit
laatste leidde ertoe dat de onderbouw van de 16de-eeuwse traptoren moest worden
afgebroken; het resterende deel werd opgevangen op een balkenrooster. Door
beklamping van het oudere muurwerk voorzag men de vestibule van een nieuwe,
symmetrische gevel met pronkrisaliet in Lodewijk XVI-vormen. Verder kreeg de
borg aan de tuinzijde een uitbouw, waarna het geheel, op de voorgevel na, werd
gepleisterd.
Het interieur bevat stucwerk in Lodewijk XVI-stijl in de koofvestibule en de
daarachter gelegen grote zaal met Lodewijk XVI-schouw. In de kleine zaal bevindt
zich eveneens een Lodewijk XVI-schouw en in de eetkamer twee ‘witjes’ uit 1775
gemaakt door E. van Drielst die de jacht en de visvangst voorstellen. In de rode kamer
van de rechter vleugel bevindt zich een schouw die toegeschreven wordt aan Allert
Meijer en Jan de Rijk. Dit vertrek heeft een enkelvoudig balkenplafond met
beschilderingen in decoratieve vormen op zowel de vloerdelen als de balken
(1781-'82). Op de verdieping van de linker vleugel 18de eeuws beschilderd behang
dat bij de restauratie in de jaren zeventig aangevuld is met aangepaste schilderingen.
Sinds de restauratie in 1975 is de borg opengesteld voor het publiek.
Op het voorhof en in de tuin is een aantal

Slochteren, Fraeylemaborg, Noorder Schathuis

zandstenen vazen in eenvoudige Lodewijk XVI-vormen opgesteld. Op de ophaalbrug
staan beelden van Herakles en Pallas Athene. Aan weerszijden van het voorplein
staan bouwhuizen - in Groningen schathuizen genoemd. Het Noorder Schathuis
(Hoofdweg 28) is een langgerekt gebouw met haaks aangebouwde schuur. Midden
boven de inmiddels verdwenen inrijdeuren staat het jaartal 1783. Op het achterterrein
bevindt zich een mogelijk nog 18de-eeuwse duivenslag, gerestaureerd in 1961. Het
Zuider Schathuis (Hoofdweg 32) stamt oorspronkelijk eveneens uit de 18de eeuw,
maar is in 1899 grotendeels herbouwd.
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Het langgerekte park werd oorspronkelijk kort na 1691 in formele Franse stijl
aangelegd met zowel aan voor- als achterzijde van de borg een centrale zichtas. In
1781 bracht men enkele partijen in vroege landschapsstijl aan. Met behoud van de
zichtas en veel van het bos werd het park rond 1820 geheel veranderd in Engelse
landschapsstijl, naar plannen van L.P. Roodbaard. Aan de achterzijde kwamen toen
een slingerende beek, vijvers in schijnbaar natuurlijke vormen, heuvels en slingerende
paden tot stand. Recent is het gedeelte direct achter de slotgracht naar een meer
formele aanleg teruggebracht. Het overbos aan de voorzijde bestaat uit een door
bosstroken geflankeerde zichtlaan (de Boslaan) omgeven door weilanden.
Het voorm. rechthuis annex dorpsherberg ‘Het Hoogehuis’ (Hoofdweg 20) is
een gepleisterd, tweebeukig dwars pand met 17de-eeuwse kern. De voorste beuk
bestaat uit een onderkelderd oostelijk deel waarboven de oorspronkelijke rechtszaal
ligt, en een westelijk deel met boven de begane grond een volledige verdieping.
Nadat het pand in 1818 als raadhuis in gebruik was genomen, bouwde men aan de
achterzijde de tweede beuk.
Woonhuizen. Tot de Fraeylemaborg behoorden de waarschijnlijk laat-18de-eeuwse
dienstwoningen Hoofdweg 17, 19 en 35. Het blokvormige ontvangershuis Hoofdweg
24 stamt uit het begin van de 19de eeuw. De forse eclectische villa Hoofdweg 14
werd rond 1875 gebouwd.
Boerderijen. De kop-romp-boerderij Westerplaats (Boslaan 3), gelegen in het
overbos van de Fraeylemaborg, werd in het begin van de 19de eeuw gebouwd en
rond 1870 uitgebreid. De op een omgracht terrein gelegen boerderij Padje 9 heeft
een wit gepleisterd woonhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw. Hoofdweg 23 is
een sprekend voorbeeld van een 19de-eeuwse keuterboerderij van het Oldambster
type. De boerderij Hoofdweg 36 werd nog in 1907 in eclectische vormen gebouwd.
De ophaalbrug of klap over het Slochterdiep (bij Zuiderweg 4), bestaande uit
een geklonken portaal en hamei, werd bij de aanleg van de haven rond 1928
aangelegd.
Poldermolens. Ten noordwesten van Slochteren staan drie, op enige afstand
parallel aan de Hoofdstraat gelegen, poldermolens. De Groote Polder (bij Groenedijk
8) is een met riet
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gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel. De aan de
Groote Wijk gelegen molen is in 1783 gebouwd en in 1974-'75 gerestaureerd. Van
hetzelfde type is de Fraeylemamolen (bij Groenedijk 2), in 1786 gebouwd voor
Hendrik de Sandra Veldtman en gerestaureerd in 1973-'74. De in 1973 gerestaureerde
molen De Ruiten (bij Groenedijk 10) is een met riet gedekte, achtkante bovenkruier
met houten onderstuk op veldmuren en voorzien van een vijzel. De molen werd in
1935 gebouwd naar plannen van L. Wiertsema ter vervanging van een afgebrande
voorganger uit 1854, die de opvolger was van een eerste molen uit 1786. Daarbij
werd gebruikt gemaakt van een molen afkomstig uit de Zandwerfpolder bij Hellum.
De voorm. Herv. kerk (Schaaphok 2) van het buurtschap Schaaphok ten westen
van Slochteren is een zeer kleine zaalkerk met dakruiter, gebouwd rond 1905 in
opdracht van E.J. Thomassen-Thuessink van der Hoop, toenmalig heer van de
Fraeylemaborg. Het gebouw dient nu als woonhuis.

Spijk
(gemeente Delfzijl)
Wierdedorp met radiale structuur, ontstaan op een kwelderwal. De
bewonings-geschiedenis

Spijk, Dorp met radiale structuur

gaat mogelijk terug tot de 7de of 6de eeuw voor Christus. Het dorp wordt voor het
eerst genoemd in 1246. Het verloop van de oudste - 11de-eeuwse - dijk in de
Fivelboezem is in Spijk nog herkenbaar aan het huidige tracé van de Grote- en Kleine
Dijkstraat. Zowel in 1686 als in 1717 werd met uitzondering van de kerk nagenoeg
alle bebouwing door stormvloeden verwoest. Het radiale karakter van het wierdedorp
is gaaf bewaard gebleven met een dubbele ringweg en ringgracht rond het centraal
gelegen kerkterrein. In het begin van de 20ste eeuw is de bebouwing uitgebreid en
verdicht langs de uitvalswegen, zoals de Noordelijke- en de Zuidelijke Hoofdweg.
Spijk is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk ('t Loug 1) is een gepleisterde, driezijdig gesloten zaalkerk met
dwarsarm aan de noordzijde; de grotendeels ingebouwde westtoren met gepleisterde
hoekblokken is voorzien van een bekroning met twee opengewerkte koepeltjes boven
elkaar. Van het 13de-eeuwse schip bleef het muurwerk behouden bij het herstel in
1676 na een brand. De driezijdige koorsluiting en de spitsboogvensters dateren uit
deze periode. De aanbouw aan de noordzijde dateert uit 1848, de bepleistering van
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de kerk is later in de 19de eeuw aangebracht. De toren verrees in 1902 naar ontwerp
van O. de Leeuw Wieland ter vervanging van een dakruiter uit 1711.
Het interieur wordt gedekt door een balkenzoldering. Tot de kerkinventaris behoren
een preekstoel uit 1902, gemaakt met onderdelen van een 17de-eeuwse preekstoel,
en een orgel gebouwd door L. van Dam & Zn. (1884). De kerkvloer bevat enkele
17de- en 18de-eeuwse grafzerken, onder meer voor Jan Ubbena (†1637) en Willem
Ubbena toe Spyck (†1654).
De Geref. kerk (Hoofdweg-Zuid 5) is een gebouw met T-vormige plattegrond,
gebouwd in 1905 naar ontwerp van Y. van der Veen. Het linker deel van de voorgevel,
een schoudergevel, is hoger opgetrokken tot een toren met kleine spits en hoger
opgemetselde hoeken. De sluitsteen van de kerkingang is voorzien van het bouwjaar.
Het interieur verkeert grotendeels in originele staat, inclusief de in een schelpvormige
nis opgestelde preekstoel met jugendstil-elementen.
De pastorie (Hoofdweg-Zuid 1) is een villa met overstekend schilddak en ronde
hoekerkers, gebouwd in 1923 naar ontwerp van gemeentearchitect Pothof.
Woonhuizen. Aan de binnenste ring - 't Loug, hetgeen ‘dorp’ betekent - staat een
aantal eenvoudige 19de-eeuwse dwarse eenlaags panden met afgewolfd zadeldak
(nummers 3, 6, 8, 9, 10, 12, 17 en 18).

Spijk, Herv. kerk (1982)
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Het voorm. café 't Loug 13 is een dwars eenlaags pand met omlijste ingang en
daarboven een uitgebouwde kamer op houten zuilen. Het pand is in 1846 in opdracht
van Nijhof als café gebouwd. De voorm. spaarbank ('t Loug 19), opgericht in 1853,
kreeg in 1879 een nieuw bankgebouw uitgevoerd in diverse kleuren baksteen en met
verschillende baksteendecoraties. De ingang bevindt zich in een smal, naar achter
gelegen bouwdeel aan de rechterzijde.
De windmolen ‘Ceres’ ('t Loug 15) is een met riet gedekte achtkante stellingkorenen pelmolen met een houten, gepotdekselde onderbouw. De molen werd gebouwd
in 1839 voor T.P. Houtman. Aan de voet staat een sarrieshut ('t Loug 14) met
afgewolfd zadeldak. Boerderijen. In de omgeving liggen enkele interessante
20ste-eeuwse boerderijen. De op een omgracht terrein gelegen boerderij
Tweehuizerweg 14 dateert uit 1906. Het onderkelderde, dwarse eenlaags voorhuis
met schilddak heeft een smal, verhoogd middeldeel met de toegang. In het dakschild
zitten twee oeil de boeufs. De villaboerderijen Lindenhorst (Lage Trijnweg 46 en
Huize ten Dijk (Lage Trijnweg 15) dateren uit de tweede helft van de jaren twintig
en hebben beide een tweekapsschuur.

Stadskanaal
Langgerekt kanaaldorp, gesticht in 1765 toen het Oosterdiep te Wildervank werd
verlengd tot het gehucht Bareveld aan de Semslinie. Evenwijdig aan die linie kocht
de stad Groningen een 104 roeden (447 meter) brede strook veen, waar parallel aan
de grens het Stadskanaal werd gegraven. Een verdere verlenging volgde nadat de
stad in 1784 een even brede strook veen van de marke Onstwedde had gekocht.
Evenwijdig daaraan groef men het Boerendiep. Bij de Gasseltenijveenschemond
bouwde men begin 19de eeuw een eerste hervormde kerk. In de tweede helft van die
eeuw verplaatste de kern zich naar het zuidoosten tot de Drouwenermond en rond
1900 tot bij de Buinermond. In 1882 werd hier het nieuwe raadhuis gebouwd van de
gemeente Onstwedde (pas sinds 1969 Stadskanaal genoemd). Tussen kanaal en
Semslinie verrees in 1903 het station van Noordooster Locaal Spoorwegmaatschappij.
In het kader van de werkverschaffing werd in de jaren dertig tussen de Drouweneren
de Buinermond de Parkwijk aangelegd naar plannen van gemeentarchitect R. Meinen.
Pas na de oorlog werd deze geheel volgebouwd evenals de ruimte tussen het kanaal
en het Boerendiep (gedempt 1960). Met de vestiging van een Philipsfabriek in 1956
en de aanleg van een nieuw winkelcentrum in 1970 groeide Stadskanaal uit tot een
regionaal centrum.
De (Eerste) Herv. kerk (Semsstraat 2) dateert uit 1830 en is een brede, recht
gesloten zaalkerk in neoclassicistische vormen met een toren van vijf geledingen
voorzien van achtkante opengewerkte lantaarn met naaldspits. Op het kerkhof staan
enkele gietijzeren ‘puntpoalen’ en het eclectische grafmonument voor H.D. Bosscher
(†1867).
De (Tweede) Herv. kerk (Oosterkade 5) is een dwars geplaatste zaalkerk in
neoclassicistische vormen met een haakse voorbouw voorzien van geveltoren met
naaldspits, gebouwd in 1863 naar plannen van E.R. Cleve. Het orgel uit 1876 is
vervaardigd door P. van Oeckelen. Uit de bouwtijd stammen ook de pastorie
(Oosterkade 6) en het kerkhof, dat rond 1930 is uitgebreid. Op het kerkhof onder
meer het grafmonument voor de scheepsbouwmeester H.R. Driesma (†1870).
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Stadskanaal, Kerk Geref. Gemeente in Nederland

Overige kerken. De als evangelisatiegebouw van de Herv. kerk gebouwde zaalkerk
Beth-El (Scheepswerfkade 35) dateert uit 1905, evenals de kosterwoning
(Scheepswerfkade 34). De kerk van de Geref. Gemeente in Nederland (Poststraat
30) is een kruiskerk met geveltoren en slanke naaldspits, gebouwd in 1908-'09 in
neorenaissance-vormen naar plannen van C. Linzel. De R.K. kerk Maria Hemelvaart
(Poststraat 38), een driebeukige kerk met zware brede toren, kwam tot stand in
1953-'55 naar plannen van J. van Dongen ter plaatse van een kerk uit 1848.
Woonhuizen. Van de oorspronkelijke woonbebouwing zijn slechts enkele gave
voorbeelden bewaard gebleven, zoals de eclectische huizen Oostkade 4 uit circa 1870
en Drouwenerstraat 3 uit circa 1885. De vrijstaande villa Ter Marse (Ceresstraat 2)
- nu streekmuseum - werd in 1884 gebouwd en kreeg

Stadskanaal, Ter Marse
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in 1910 zijn huidige aanzien met forse ingangspartij. Laat neoclassicistisch van
vormgeving is de villa Hoofdstraat 91 uit 1912. De villa Zonrondom (Handelskade
40), opgetrokken naar plannen van E. Warringa, vertoont nog enkele late
jugendstil-details. In 1938 zijn de in een U-vorm geplaatste bejaardenwoningen 't
Hofje 1-27 gebouwd; de tweeonder-één-kap-woningen Oranjestraat 1-36 stammen
uit dezelfde tijd.
Woon- en winkelpanden. Het hoekpand Handelsstraat 59 uit circa 1918 vertoont
nog late jugendstil-details. Het winkelpand Poststraat 15 uit dezelfde tijd heeft
expressionistische details. De bakkerswinkel Postkade 15 werd in 1930 gebouwd
naar plannen van J. Piening. Het warenhuis Handelsstraat 58 is een goed voorbeeld
van wederopbouwarchitectuur uit circa 1955.
Boerderijen. Belangrijke boerderijen in het dorp zijn de dwarshuisboerderij
Handelsstraat 8 uit 1880, Scheepswerfstraat 38-39, een boerderij van het Oldambster
type uit 1881 (verbouwd rond 1918), en H.J. Kniggekade 39 uit 1906.
Scheepswerven. Van diverse 19de-eeuwse scheepswerven resteren er twee. De
werf Holtman (Hoofdkade 164-165) bestaat uit een constructiewerkplaats en een
directeurswoning uit circa 1880. De werf Koster (Scheepswerfstraat 9-10) heeft een
constructiewerkplaats uit 1904 en een dienstwoning uit 1909.
De houtzagerij Drouwenerstraat 7 heeft aan de straat houten loodsen uit circa
1920. De directeurswoning (Drouwenerstraat 4) en de dienstwoningen
(Drouwenerstraat 5-6) stammen uit circa 1910.
Het gemeentelijke slachthuis (Oosterstraat 73) werd in 1925 gebouwd in
expressionistische vormen en is opgebouwd uit rechthoekige bouwvolumen van
verschillende hoogten.
De watertoren (Ceresstraat 1) verrees in 1935 naar plannen van H.F. Mertens.
De toren heeft een betonnen vlakbodemreservoir met bakstenen omkleding.
Schutsluizen. In het Stadskanaal liggen het Springersverlaat (tegenover
Unikenkade 68), oorspronkelijk uit 1789 maar vernieuwd rond 1900, en het
Olthofsverlaat (tegenover H.J. Kniggestraat 121) uit 1828, vernieuwd rond 1930.
Het Julianapark ('t Hofje ong.) werd in 1922 aangelegd in het kader van de
werkverschaffing naar plannen van J. Vroom.
De familiebegraafplaats Uniken (bij Unikenstraat 47), gelegen ten noordwesten
van het centrum van Stadskanaal, werd kort voor 1859 aangelegd voor Jan Uniken,
de opzichter van de venen van de stad Groningen. Twee paar gietijzeren hekken
geven toegang tot ongeveer tien graven, waaronder het graf van J. Uniken (†1859)
- een natuurstenen postament met urn - en een zerk met wapen van E.H. Unikken
(†1881).
De (Herv. kerk) Evangelisatie (Waterschapsweg 32), gelegen in het dorp
Vledderveen ten oosten van Stadskanaal, is een recht gesloten zaalkerk met houten
dakruiter uit 1914.

Stedum
(gemeente Loppersum)
Wierdedorp met een langgerekte structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen. De
centraal op de wierde aangelegde Hoofdstraat is tekenend voor de ontwikkeling als
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handelswierde. Bij de vorming van de wierde heeft ook de meer oostelijk gelegen
voormalige kreekstroom de Fivel een rol gespeeld. Aan het westeinde van de wierde
bouwde men in de 9de- of 10de eeuw een eerste

Stedum, Herv. kerk, plattegrond

kerk. Aan de noordoostrand verrees vóór 1400 de borg Nittersum, waar Johan Clant
in 1669 een imposant landhuis liet bouwen naar plannen van Philips Vingboons. De
borg werd in 1818 gesloopt en de buitengracht na 1940 gedempt. De binnengracht
en de centrale oprijlaan (Borgweg) zijn nog herkenbaar. Na de bouw van het
(inmiddels gesloopte) station in 1883 werd de gekromde Kampweg als Stationsweg
naar het noordwesten verlengd. In 1922 dempte men een deel van de Stedumermaar.
Na de oorlog kwam vooral aan de noordzijde nieuwbouw tot stand, de wierde zelf
is beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Bartholomeus, is
een grote romano-gotische kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een imposante
toren met zadeldak. Het onderste deel van de toren stamt uit de eerste helft van de
13de eeuw en werd gebouwd tegen een tufstenen voorganger van het huidige schip.
Aan de westzijde zit een oorspronkelijk rond venster. De toren werd in de 14de eeuw
verhoogd, in de 15de eeuw aan de binnenzijde verzwaard en in 1620 hersteld. In de
toren hangt een slanke kelkvormige klok uit 1300. Het huidige schip en transept
stammen uit het derde kwart van de 13de eeuw. Het in twee zones verdeelde
muurwerk van het schip heeft beneden spitsboogvormige spaarnissen en boven smalle
spitsboogvensters en blindnissen met siermetselwerk. De apsiden van de transeptarmen
zijn nooit voltooid; de funderingen zijn wel zichtbaar. Rond 1300 werden schip en
toren met elkaar
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verbonden. Het koor werd in de 15de eeuw aangebouwd en kreeg in de eerste helft
van de 16de eeuw aan de noordzijde een sacristie met verdieping.
In 1877-'78 werd de kerk ingrijpend gerestaureerd naar een plan met grote inbreng
van P.J.H. Cuypers en tekeningen van Ad. Mulder; uitvoerend architect was J.J. van
Langelaar. De koorvensters werden daarbij opnieuw van traceringen voorzien, de
teruggevonden gewelfschilderingen sterk gerestaureerd en het interieur voorzien van
polychromie. Bij een tweede restauratie in 1937-'39, naar plannen van A.R. Wittop
Koning met R. Offringa als opzichter, werden de toevoegingen van de vorige
restauratie zoveel mogelijk ongedaan gemaakt. Tevens vernieuwde men de
kapconstructie, op die van de sacristie na. De in 1808 aan de westzijde van de toren
aangebrachte dubbele steunberen - vernieuwd in 1836 - konden worden verwijderd
na het aanbrengen van een ringbalk en trekbalken van gewapend beton onder de
dakvoet. Tevens zijn toen de steunberen van het schip gereduceerd.
Het interieur wordt overdekt door meloenvormige koepelgewelven, elk met acht
ronde ribben; de koorsluiting heeft een gotisch stergewelf. De basementen en
colonnetten langs de muren stammen van de restauratie uit 1877-'78. De decoratieve
gewelfschilderingen, met onder andere een afbeelding van Adam en Eva tussen
rankwerk, zijn laat-15de-eeuws. De kerk heeft een rijke inventaris met als topstuk
de marmeren graftombe voor Adriaan Clant van Stedum, heer van de borg Nittersum
(†1665). De tombe werd in 1670-'72 opgericht in opdracht van zijn zoon Johan Clant,
naar ontwerp van Rombout Verhulst. Op een hardstenen podium van drie treden staat
een vrijstaande tombe van roodgeaderd marmer op witmarmeren klauwpoten. Daarop
ligt een witmarmeren gisant (beeld van de overledene in liggende houding).
Aangrenzend tegen de kopse zijde van het koor bevindt zich een cartouche gevat
door gevleugelde draken met aan weerszijden alliantiewapens. Verder bevat de kerk
een preekstoel met klankbord
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en wapen van Johan Clant (circa 1671), een overhuifde herenbank met getordeerde
corinthische zuilen (1669), enkele andere banken voorzien van achterschot met
opengewerkte bekroning (omstreeks 1669) en een vaandel met opschrift ‘Vivat Prins
van Oranien’ en de wapens van Prins Willem V en Tjaard Adriaan Gerlacius van
Nittersum, en het wapen van Stedum (1788). De orgelgalerij met borstweringen werd
in 1680 gebouwd naar plannen van Allert Meijer, met snijwerk van Jan de Rijk. Ook
het orgel stamt in opzet uit 1680, maar werd rond 1791 vernieuwd door Dirck en
Gerhard Diederich Lohman. De kast in Lodewijk XVI-stijl stamt uit die tijd, evenals
het gesneden middenpaneel van de orgelgalerij met het later toegevoegde wapen van
Tjaard Adriaan Gerlacius en zijn vrouw T.H.H. Gockinga. De kerkvloer bevat diverse
grafzerken, waaronder de zandstenen zerk met gotische motieven voor Andelof
Nittersum (†1471), en de steen met het koperen grafornament met familiewapen op
de door Johan Clant (†1694) aangelegde grafkelder. Van de zes grote rouwborden
zijn die voor Adriaan Clant (†1665), Anna Clant-Coenders (†1665) en Johan Clant
(†1694) de belangrijkste.
Op het kerkhof rondom de kerk liggen diverse interessante 19de-eeuwse zerken.
De forse, in traditionalistische stijl gebouwde pastorie (Kampweg 2) uit 1939 staat
op een omgracht terrein.
De Geref. kerk (Bedumerweg 32) is een zaalkerk met dakruiter uit 1875-'76.
De kerk is in 1919 verbouwd en in 1923 aan de achterzijde verlengd.
Het voorm. raadhuis (Stationsweg 10), een fors pand met hoektoren boven de
ingangspartij, werd in 1926 in expressionistische stijl gebouwd naar plannen van J.
Benninga. Sinds 1990 is het in gebruik als kantoor.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Klokkenpad 1), rond 1880 gebouwd
als drieklassige school, is nu deels in gebruik als brandweerkazerne. De Chr. lagere
school (Bedumerweg 33) is een middengangschool met voorportaal uit 1920.
Woonhuizen. Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateert Lellensterweg 2, een
dwars eenlaags pand met zadeldak en wolfeinden. Het hoekpand Bedumerweg

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

199

Ten Boer, Herv. kerk

2 stamt uit dezelfde tijd.
Sober neoclassicistisch van vorm zijn de panden Kampweg 15 en 19 uit omstreeks
1860. Hoofdstraat 38 is een gepleisterd eenlaags pand met opgaand middenrisaliet
in eclectische vormen, gebouwd rond 1885, mogelijk naar plannen van O. de Leeuw
Wieland.
Boerderijen. Rond Stedum liggen enkele grote boerderijen van het Hooglandse
type, dat wil zeggen kop-hals-romp-boerderijen met een dwars voorhuis voorzien
van een zadeldak met wolfeinden. Voorbeelden zijn De Heemen (Bedumerweg 41,
1826), Vledderbosch (Lopsterweg 20, 1844) en Deltheem (Delleweg 2, midden 19de
eeuw). Voorbeelden van tweekapsboerderijen zijn Lellensterweg 40 en De Wierde
(Delleweg 9) uit het midden van de 19de eeuw. De Jensumaheerdt (Hoofdstraat 47)
is een boerderij van het Oldambster type uit die tijd. De imposante boerderij Niehof
(Lopsterweg 2) dateert uit 1875 en heeft een lage verdieping en een schilddak met
hoekschoorstenen.

Ten Boer
Wierdedorp met een rechthoekige structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op
een vroegere kwelderwal. Het op de wierde gestichte benedictinessenklooster - voor
het eerst genoemd in

Ten Boer, Geref. kerk

1301 - werd in 1485 opgeheven en bij het klooster van Thesinge ingelijfd. Nadat
omstreeks 1425 het Damsterdiep was gegraven, kwam de huidige dorpsstructuur tot
ontwikkeling: aan de zuidzijde langs het diep loopt de Trekweg (nu Rijksweg) en
aan de noordzijde over de wierde parallel de Stadsweg. Tot 1850 volgden beide delen
een gescheiden ontwikkeling, daarna verscheen de eerste bebouwing langs de
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verbindende straat: de Gaykingastraat. Na de Tweede Wereldoorlog werd de
blokvormige structuur versterkt door nieuwbouw aan de westzijde, en later ook aan
de noordzijde van Stadsweg en Gaykingastraat.
De Herv. kerk (Kerkpad 4) is een langgerekte eenbeukige kerk met een recht
gesloten koor, een uitgebouwde traptoren aan de noordzijde en een forse achtkante
dakruiter met koepelvormige bekroning. De gave romano-gotische kerk werd in het
derde kwart van de 13de eeuw gebouwd voor het toenmalige benedictinessenklooster.
De lange zijden zijn verticaal in twee zones verdeeld. De bovenste zone heeft nissen
en vensters voorzien van kraalprofielen en ronde vensters in de zwikken. De koorgevel
heeft een rijke romano-gotische detaillering, met onderaan drie vensters geflankeerd
door blindnissen, daarboven een reeks ronde vensters en ten slotte een door nissen
gelede puntgevel met siermetselwerk. Na de opheffing van het klooster in 1485 bleef
de kerk behouden. Volgens een gedenksteen is het gebouw ‘sub domini Gerardo
Ahues Abbate Anno 1565’ hersteld; waarschijnlijk is de westgevel toen vervangen
door de huidige. De gewelven kunnen toen ook zijn verwijderd, maar waarschijnlijker
is dat dit gebeurde in 1618. Dat jaartal staat geschilderd op een balk, die oorspronkelijk
diende als architraaf van het koorhek. De dakruiter verving in 1810 een rond 1800
afgebroken vrijstaande toren. Bij een restauratie in 1906 heeft men de kap vervangen,
een scheidingswand tussen koor en schip opgericht en een verlaagde balkenzoldering
aangebracht. Bij de restauratie in 1979-'81 naar plannen van P.L. de Vrieze heeft
men deze scheidingswand weer verwijderd en de oude balkenzoldering hersteld.
Inwendig bevindt zich in de oostelijke travee een 13de-eeuws nissenfries met
bakstenen zuiltjes. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoelkuip in
laat-maniëristische vormen (omstreeks 1660), twee offerblokken en twee overhuifde
banken, waarin overblijfselen zijn verwerkt van 15de-eeuwse gotische koorstoelen.
Het orgel werd in 1894 gebouwd door J. Doornbos, die daarbij gebruik maakte van
18de-eeuwse onderdelen.
De Geref. kerk (Wigboldstraat 3) is een op een lage wierde staande
neoclassicistische zaalkerk met opengewerkte dakruiter, gebouwd in 1896 en aan de
achterzijde uitgebreid in 1981.
Het voorm. raadhuis (Stadsweg 43-45), een L-vormig gebouw met opengewerkte
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toren in de binnenhoek, kwam in 1911 tot stand naar plannen van S. Blokzijl, met
Berlage-invloeden en jugendstil-details. Het is nu een kantoor annex woonhuis.
De voorm. lagere school (Gaykingastraat 17) is een fors U-vormig pand, gebouwd
in 1890 voor de Chr. afgescheiden gemeente.
Woonhuizen. In opzet wellicht nog 18de-eeuws is het diepe woonhuis H.
Westerstraat 13, met van vlechtingen voorziene puntgevels. Het eenvoudige woonhuis
Boersterweg 12, uitgevoerd met krimpen, kan uit omstreeks 1860 stammen en heeft
als tolhuis gediend. Uit omstreeks 1870 stamt Wigboldstraat 1, een dorpswoonhuis
in neoclassicistische vormen met opgaand middenrisaliet. In chaletstijl uitgevoerd
is het woonhuis met werkplaats Wigboldstraat 2 uit omstreeks 1905. Dokter W.
Reddingius liet in 1905 de Reddinckhof (Gaykingastraat 19) bouwen, een in
jugendstil-vormen uitgevoerde, grote vrijstaande villa met koetshuis.
Boerderijen. Aan de rand van de wierde staan nog twee grote kop-rompboerderijen.
De boerderij H. Westerstraat 24 heeft een diep woongedeelte met afgewolfde gevel
uit omstreeks 1860, met daarachter een grote schuur uit ongeveer dezelfde tijd. Het
geheel is tot winkels verbouwd. De uit omstreeks 1870 stammende boerderij H.
Westerstraat 26 heeft een dwars geplaatst woongedeelte; de ingang bevindt zich in
de overgang tussen woon- en bedrijfsgedeelte. Vóór de boerderij, die sinds 1977 in
gebruik is als raadhuis, staat het beeld van de onderwijshervormer H. Wester
(1752-1821), gemaakt in 1952 door A.J. Melker.
Windmolens. De in 1839 gebouwde stellingmolen De Widde Meulen (Boltweg
16) heeft een hoge, taps toelopende, bakstenen molenromp. Vanaf 1855 heeft hij als
koren- en pelmolen dienst gedaan. In 1936 is de molen van kap en stelling ontdaan.
Dichtbij staat de Bovenrijge (Boltweg ong.), een in 1903 door G. van Dijk uit
liefhebberij gebouwde houtzaagmolen. Nadat hij in 1976 is ingestort, heeft men de
molen rond 1985 op zijn huidige plaats herbouwd.
De Dijkshornerklap (Wolddijk 7), gelegen ten noordoosten van Ten Boer, bestaat
uit een ophaalbrug met vlakbij een sluis in de Westerwijtwerdermaar. De sluisdeuren
van deze in 1928 gebouwde sluis worden door middel van kettingen en katrollen
opgehesen in deels in vakwerk uitgevoerde ijzeren hefportalen.

Ten Post
(gemeente Ten Boer)
Komdorp, ontstaan langs het rond 1425 gegraven Damsterdiep op de kruising van
de weg van Stedum naar Wittewierum. Tussen de dorpsbebouwing en de verkeersweg
naar Delfzijl verrees na de Tweede Wereldoorlog een uitbreidingswijk.
De Herv. kerk (B. Kuiperweg 14) is een eenvoudige zaalkerk met dakruiter uit
1870. De voorgevel is later vernieuwd. Tot de inventaris behoort een 17de-eeuwse
preekstoelkuip.
De Geref. kerk (Oude Rijksweg 197), een sobere door lisenen gelede zaalkerk,
kwam in 1870 tot stand naar plannen van C. Huizinga en P. Post. Ze verving een uit
1845 stammende voorganger. De kerk, waarvan de dakruiter is verdwenen, is een
van de oudste overgebleven Geref. kerken in de provincie. De ernaast gelegen school
stamt uit omstreeks 1920.
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De openbare lagere school (Eestumerweg 31) dateert uit 1907 en is een sobere,
maar nog gave gangschool met een ernaast gelegen onderwijzerswoning
(Eestumerweg 29).
Woonhuizen. Het eclectische woonhuis Eestumerweg 1, met opgaand
middenrisaliet, werd rond 1870 gebouwd. Het voorm. woon- en winkelpand Oude
Rijksweg 213, kwam rond 1905 tot stand in neorenaissancevormen.
Windmolen de ‘Olle Widde’ (Eestumerweg 37) is een gepleisterde, geheel
bakstenen ronde stellingmolen met lage stelling op standvinken. De molen werd vóór
1828 gebouwd als rogge- en pelmolen. De pelstenen zijn in 1927 verwijderd. De
molen is 1961 gerestaureerd.
De hefbrug over het Damsterdiep (bij B. Kuiperweg 2) stamt uit omstreeks 1935
en heeft vier staanders voorzien van katrolhuizen voor de stalen hefkabels.
Winneweer. Dit dijkdorp aan het Damsterdiep ten noordoosten van Ten Post
kwam vanaf het midden van de 19de eeuw tot ontwikkeling na de komst van een
houthandel en een steenfabriek. Het neoclassicistische woonhuis Rijksweg 277, met
opgaand middenrisaliet, stamt uit omstreeks 1870. Van de in 1858 door D. Nanninga
gestichte stoomhoutzagerij, die in 1981 failliet ging, resteert de directeurswoning
(Stadsweg 86) uit omstreeks 1880. Van de in 1902 opgerichte stoom-, steen- en
buizenfabriek ‘De Onderneming’ (Stadsweg 88) zijn nog enkele gebouwen en een
schoorsteen over.

Ter Apel
(gemeente Vlagtwedde)
Dorp, ontstaan op de zuidelijke punt van de dekzandrug die tussen de Mussel-Aa en
de Ruiten-Aa ligt. Het door moerassen en woeste gronden begrensde gebied werd
het ‘Apell’ genoemd en bleek vooral geschikt voor bosbouw. In 1458 kwamen de
gronden in handen van Jacobus Wiltinck, vicaris te Loppersum, die het in 1464 aan
de kruisheren schonk. Na de Reformatie werd de heerlijkheid Westerwolde, inclusief
het kruisherenklooster, uiteindelijk in 1619 bezit van de stad Groningen.
In 1851-'56 werd het veenontginningskanaal langs de in 1817 vastgestelde
provinciegrens tot Ter Apel doorgetrokken om met een oostwaarts gerichte knik (de
Wieke) zijn weg te vervolgen naar Munnekemoer. Langs dit Ter Apelkanaal
ontwikkelde zich een veenkoloniale lintbebouwing. Het centrum van het dorp
verschoof van het klooster naar de Hoofdstraat aan de Wieke. Aan de noordzijde van
het Ter Apelkanaal, te Jipsingboermussel, ontstond in 1904 de aardappelmeelfabriek
‘Musselkanaal e.o.’, nog steeds een van de hoofdvestigingen van het Avébé-concern.
Aan de oostzijde van Ter Apel verrees rond 1915 een tuindorp met de naam
Agodorp. Voor het gebied ten noorden van de Hoofdstraat maakte de ingenieur der
Stadsbezittingen, C.L. de Vos tot Nederveen Cappel, rond 1919 een uitbreidingsplan,
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Ter Apel, Kruisherenklooster, plattegrond

waarvan het deel rond de Rijks-HBS volgens plan is uitgevoerd. Tussen 1924 en
1935 lag ten noorden van de HBS het eindpunt van de STAR-buurtspoorlijn
(Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens). Na de oorlog kwamen in noordelijke richting
nog enkele woonwijken tot stand.
Het voorm. kruisherenklooster (Boslaan 3) is een laat-gotisch complex met aan
de zuidzijde een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en dakruiter en aan
de oost- en noordzijde kloostervleugels met overwelfde kruisgangarmen rondom een
pandhof. Na de stichting in 1464 werd begonnen met de bouw van een kerk en
dormter. Deze werden in 1472 door brand geteisterd, maar de kerk kon in 1473
opnieuw worden gewijd. Na verdere uitbreiding bezat de kerk in 1501 zeven altaren.
De oostelijke en noordelijke kloostervleugels werden in de loop van de 16de eeuw
gebouwd. In 1619 werd het klooster bezit van de stad Groningen, die in 1641 en
1653 reparaties uit liet voeren. In 1755 werden de westelijke vleugel en het grootste
deel van de zuidelijke kruisgangarm afgebroken. Na een storm in 1833 haalde men
in 1834 de verdieping van de beide kloostervleugels af. In 1837 volgde de sloop van
de kerkgewelven.

Ter Apel, Kruisherenklooster, interieur met oxaal (1981)

Wel werd toen de dakruiter vernieuwd. Bij de algehele restauratie in 1931-'33 onder
leiding van C.L. de Vos tot Nederveen Cappel, werden de latere toevoegingen
verwijderd en kreeg de kerk nieuwe, eenvoudige netgewelven en venstertraceringen.
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Sinds 1990 is het klooster in gebruik als museum voor religieuze geschiedenis, met
onder meer romaanse doopvonten uit Dorkwerd en Kantens.
Het kerkgebouw wordt inwendig gedomineerd door een weelderig versierd oxaal
in laat-gotische vormen uit het begin van de 16de eeuw. Dit oxaal van het gangtype,
gemaakt van Baumbergersteen, verdeelt de kerk in een lekenkerk en een priesterkoor,
maar was zelf tevens direct vanaf de verdieping toegankelijk. Aan de zuidzijde van
het koor bevindt zich een driedelige sedilia in uit dezelfde tijd, eveneens in
Baumbergersteen, met een zitnis voor priester, diaken en subdiaken. Iedere nis wordt
overhuifd door een opengewerkt tracering en een timpaan met afbeelding van
respectievelijk de Annunciatie, Maria en St. Jozef met Christuskind en de Aanbidding
der Koningen. Het sacramentshuisje met gebeeldhouwde omlijsting en piscina dateert
uit dezelfde tijd, evenals de eikenhouten koorbanken met misericordes voorzien van
gebeeldhouwde mannenkoppen. In de vloer liggen diverse grafzerken, waaronder
die van de priors Theodricus Hardenberch (†1535) en Gerhardus van Hassel (†1565)
en de laatste prior Johannes Emmen (†1613). De lekenkerk, die als Herv. kerk dienst
doet, bevat een preekstoel met het Groninger stadswapen uit 1711, vervaardigd door
Antoni Verburgh, en een orgel van de gebroeders Van Oeckelen uit 1908.
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De oostvleugel herbergt de zogeheten stadskamer, waarvan de balkenzoldering nog
enkele oorspronkelijke laat-gotische maaswerkpanelen heeft. Verder is hier een
midden-18de-eeuwse gestucte schoorsteenboezem in rococo-stijl met het wapen van
de stad Groningen. Van de noordvleugel ligt het oostelijke deel hoger door de
aanwezigheid van een tweebeukige, vroeg-16de-eeuwse kelder met graatgewelven
op middenpijlers. De refterzaal boven de kelder heeft een balkenplafond voorzien
van geschilderd laat-gotisch maaswerk en verder een arkelvormig uitgebouwd venster
voor de voorlezer. Deze erker, voorzien van zowel laat-gotische vormen als
vroegrenaissancistische motieven, is aan de buitenzijde gedateerd ‘1554’. Het
gebrandschilderde glas is bij de restauratie aangebracht. In de noordgevel zitten nog
enkele originele zandstenen kruisvensters en een toegangspoortje uit 1560. De
kruisgang aan de noord- en oostzijde wordt overdekt door kruisribgewelven en heeft
aan de pandhofzijde spitsboogvensters met zandstenen traceringen. Het pandhof zelf
is in 1932 als kruidentuin ingericht naar plannen van J.W. Verdenius.
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Hoofdstraat 75) is een driebeukige neogotische
hallenkerk met pseudotransept zonder toren. Het koor en de aansluitende twee traveeën
van het schip kwamen in 1880-'81 tot stand naar plannen van A. Tepe. In 1923-'24
werd het schip volgens ontwerp van W. te Riele in westelijke richting uitgebreid en
afgesloten met een westgevel geflankeerd door twee kleine traptorens. Tot de
inventaris behoren een neogotisch hoofdaltaar uit 1888, door H. Fleige uit Munster,
en een doopvont uit 1877. De gebrandschilderde ramen in het koor zijn vervaardigd
door H. Geuer en G. van Straaten. Die in het schip werden bij een interieurverbouwing
in 1966-'67 verwijderd, hetgeen in 1982 werd hersteld door het aanbrengen van
gebrandschilderde ramen afkomstig uit de afgebroken St.-Martinuskerk uit Groningen.
Die ramen werden in 1910 door F. Nicolas & Zn. gemaakt. De pastorie (Hoofdstraat
75) stamt uit 1939. Het parochiehuis aan de Kapelweg werd in 1927 gebouwd naar
plannen van P. Walta. De iets verderop gelegen R.K. begraafplaats (Kapelweg 13)
werd al in 1887 aangelegd en bevat een baarhuisje uit die tijd en onder meer een
grafkruis voor M. Kroider (†1907).
Het R.K. St.-Luciaklooster (Kapelweg 13) is een U-vormig pand uit 1924-'25,
uitgevoerd met expressionistische details naar plannen van P. Walta uit Franeker.
Het klooster werd in 1971 opgeheven en het gebouw dient sinds 1979 als kantoor.
De voorm. Rijks Hogere Burger School (Oude Weg 41) is een langgerekt gebouw
op T-vormige plattegrond met geprononceerde ingangspartij, gebouwd in 1924 in
een verzorgde expressionistische stijl naar plannen van G. Westerhout. In het centrale
gedeelte zijn de leraren-, conciërge- en directeurskamer ondergebracht. De vleugel
aan de achterzijde herbergt de gymnastiekzaal, de leslokalen bevinden zich in de
zijvleugels. In de gevel zijn dierenornamenten in travertijn aangebracht, alsmede
terracotta-details. De conciërgewoning (Oude Weg 43) stamt eveneens uit 1924.
Woonhuizen. Vooral in de zuidoosthoek van Ter Apel staan nog enkele gave
woonhuizen. In laat-eclectische vormen verrees rond 1896 Hoofdstraat 6, een
blokvormig pand met een opgaand middenrisaliet en met koetshuis. Mooie
voorbeelden van chalet-stijl zijn de villa's Boslaan 4 (omstreeks 1905) en Boslaan
1 (omstreeks 1910). De villa Valkstede (Hoofdstraat 7) uit 1909 heeft een zware
hoektoren. Jugendstilinvloeden vertonen Schotslaan 5 (circa 1910) en Schotslaan 7
(circa 1918).
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Ter Apel, Rijks Hogere Burger School

Het Agodorp (Agostraat en Molen-A-laan) kwam tot stand in opdracht van de
stichting ‘Werkmanslust’ ten behoeve van de arbeiders van de in 1915 gestichte
AGO-fabriek. Hier werden houten instrumenten voor de textielindustrie (nu Presswood
BV) gemaakt. Langs het Ruiten-Aa-kanaal verrezen voor de opzichters twee dubbele
villa's en voor de directeur een vrijstaande villa (Agostraat 11). Ten noorden ligt het
eigenlijke tuindorp bestaande uit rond 1920 gebouwde eenen tweegezinswoningen;
aan de voorzijde hebben deze een kleine siertuin en aan de achterzijde een moestuin.
Hotel Boschhuis (Boslaan 6) werd in de 18de eeuw gesticht als huis voor de
commandeurs van de stad Groningen. Later werd het ook gebruikt door de rentmeester
die toezicht hield op de bosaanplant. In 1861 voegde men het rechterdeel toe, met
aan de voorzijde een kamer voor de rentmeester van de stad. In 1881 kreeg dat deel
met balkon zijn huidige aanzien in vroege chalet-stijl. In 1896 volgde opnieuw een
uitbreiding. Sinds 1898 doet het uitsluitend als hotel dienst, waartoe in 1914 de
achterliggende concertzaal tot stand kwam.
Winkelpanden. De voorm. manufacturenzaak A.G. Bruining en Lamprecht
(Hoofdstraat 27), met karakteristieke afgeronde hoek, werd rond 1905 gebouwd. De
banketbakkerij Bos (Hoofdstraat 37) uit 1932 heeft een pui in sobere art deco-vormen.
Het voorm. gebouw van het Noord-Nederlands Landbouwcrediet (Hoofdstraat
28), in 1919 gebouwd als de Veenkoloniale
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Ter Apel, Isr. begraafplaats

Westerwoldse Hypotheekbank, is nu in gebruik als woonhuis.
Het voorm. tramstation van de trammaatschapij Oostelijk Groningen (Hoofdstraat
23) werd in 1912 gebouwd met jugendstil-invloeden.
De voorm. aardappelmeelfabriek Ter Apel e.o. (Ruiten-Aa kanaal 13) werd in
1916 gebouwd en heeft een dienstwoning voorzien van tegeltableau met
jugendstil-invloeden.
Boerderijen. Op de zandrug nabij het klooster staan enkele, in de 19de eeuw
vernieuwde, boerderijen, waaronder Poortweg 3 (omstreeks 1870) met eclectische
decoraties en Poortweg 6 (omstreeks 1880).
De Isr. begraafplaats (Schotslaan ong.) werd in 1886 gesticht in het bos nabij
het klooster. Van de ruim dertig grafstenen hebben enkele een terebinthversiering.
Sluizen. De Ter Apelersluis in het Ruiten-Aa-kanaal (bij Poortweg 11) werd in
1911-'17 gebouwd als schutsluis met stuw, loskade, ophaalbrug en
sluiswachterswoning. De Gekoppelde Sluis in het Ter Apelkanaal (bij Ter Apelkanaal
Oost 133) kreeg omstreeks 1924 een voetgangersbrug naar ontwerp van constructeur
J. Loning.
Barnflair. Dit dorp ten zuiden van Ter Apel is ontstaan na de aanleg van het kanaal
richting Munnekemoer in 1856-'58. Het voorm. douanekantoor (Rütenbrocherweg
7) werd rond 1920 gebouwd in licht-expressionistische vormen. Barnflair Oost 13
is een woonhuis met rechthoekige erker en

Ter Apel, Ter Apelersluis

omlijste vensters uit omstreeks 1870. In het Ter Apel-kanaal liggen twee schutsluizen
met sluiswachterswoning: het Zevende Verlaat (Barnflair Oost 9) en het Achtste
Verlaat (bij Munnekemoer Oost 4). De sluiswachterswoning Munnekemoer Oost 4
uit omstreeks 1880 draagt het wapen van de stad Groningen. De schutsluis in het
Rütenbrocker Kanal (bij Munnekemoer Oost 3) stamt uit omstreeks 1900. In de
nabijheid staan twee kazematten van het type stekelvarken uit 1939. De voorm.
redoute Barnflair (Leidijk ong.) is een in 1796 aangelegd zeshoekig aardwerk
behorend tot de Eerste Linie van de Eems.
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Terhaar
(gemeente Vlagtwedde)
Gehucht, ontstaan in de 19de eeuw ten westen van de Ruiten-Aa.
De windmolen (bij Sellingerstraat 22) is de enige authentieke standerdmolen in
het noorden. Deze open-standerdmolen met bolgebogen kop werd in 1831-'32 van
Bourtange hierheen overgebracht. De kap van de geheel beplankte koren- en pelmolen
loopt aan de achterzijde iets door, ter overkapping van de takel. De molen is
gerestaureerd in 1943, 1953 en 1972.
Het trafohuisje (Sellingerstraat 16) is een voorbeeld van een goed gedetailleerd
nutsgebouwtje uit omstreeks 1925. Draaibruggen. Ten oosten van Terhaar liggen
over het in 1911-'17 aangelegde Ruiten-Aa-kanaal de Roelagebrug (bij Roelagerweg
10) en de Wischluibrug (bij Wischluiweg 5), twee draaibruggen met
brugwachterswoning uit dezelfde tijd.
Laudermarke. Dit gehucht ten zuidoosten van Ter Haar heeft langs de Veenweg
twee veldkapellen, waarvan één in de vorm van een Lourdesgrot (omstreeks 1925).
Veenweg 41 is een van de weinige hallenhuisboerderijen met een middenlangsdeel
in Groningen en zou mogelijk oorspronkelijk gebouwd zijn als los hoes en pas later
zijn voorzien van een scheidingsmuur. In de achtermuur, uitgevoerd in vakwerk
gevuld met baksteen, bevindt zich een baander met op de bovendorpel de inscriptie:
‘O Gott bewahre dieses Haus. Errichtet im Jahre 1818 den 24 July’. Het houtwerk
zou

Terhaar, Windmolen
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rond 1800 uit Duitsland naar hier overgebracht zijn.
Ter Wisch. Dit gehucht ten noorden van Ter Haar heeft enkele belangwekkende
boerderijen. De uit omstreeks 1790 stammende boerderij Sellingerstraat 5 is een in
Groningen schaars voorbeeld van een hallenhuisboerderij met dwarsdeel en
terugliggende baander. Het woongedeelte heeft aan de voorzijde een ‘veurkeuken’
of pronkkamer. Sellingerstraat 3 is een boerderij van het Westerwoldse type uit het
eerste helft van de 19de eeuw met zijlangsdeel met inrit in de voorgevel. De uit 1914
daterende boerderij Ter Apelerstraat 42 is van het Oldambster type.

Termunten en Termunterzijl
(gemeente Delfzijl)
Wierdedorp met rechthoekige structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
oeverwal van de Munte of Termunter Aa. Op de hoge wierde werd in 1258 het
cisterciënzerklooster Menterne of Termunt gesticht door de abdij te Aduard. Rond
1300 werd de Munte afgedamd en voorzien van een uitwateringssluis of zijl; deze
wordt voor het eerst genoemd in 1391. Na de verwoesting van het klooster in 1569
gebruikte men het sloopmateriaal voor het herstel van de zeedijk. Voor een betere
afwatering werd in 1600-'01 het Termunter Zijldiep gegraven. Een stormvloed in
1686 verwoestte de zijl, waarna de stad Groningen in 1724 de huidige overkluisde
sluis liet bouwen. In 1870 kwam aan de oostzijde een nieuwe sluis tot stand. Tussen
beide sluizen verrees in 1930-'31 een gemaal. De oude buitenhaven, in gebruik bij
garnalenvissers, kwam binnen de in 1972 in het kader van de Deltawet aangelegde
nieuwe zeedijk te liggen. De zijl en omgeving zijn een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (P. Muntinghepad ong., Termunten) is een eenbeukige kerk met
recht gesloten koor en lage geveltoren, gelegen op een verhoogd kerkhof. Van de
oudste, wellicht vroeg-12de-eeuwse, kerk is inwendig in het midden van de
noordwand een restant bewaard gebleven. In het derde kwart van de 13de eeuw werd
deze kerk vervangen door een

Termunten en Termunterzijl, Herv. kerk (Termunten)

als kloosterkerk gebouwde kruiskerk, waarvan resten van de viering en het volledige
koor behouden zijn. Dit recht gesloten koor met topgevel is een fraai voorbeeld van
rijk gedetailleerde romano-gotiek. Het muurwerk wordt geleed door hoge nissen met
gedrukte spitsbogen; in de nissen zitten ronde lichtopeningen en daarboven smalle
rondboogvensters dan wel blindnissen met siermetselwerk. De topgevel heeft vijf
diepe, klimmende nissen met dubbel kraalprofiel. Het koor staat op een basement
van geglazuurde baksteen. De dwarsarmen zijn aan het eind van de 16de eeuw
gesloopt en het schip in de 17de eeuw, waarna de openingen van de viering zijn
dichtgemaakt. In de 19de eeuw heeft men de westgevel beklampt en voorzien van
een dakruiter. Na zware oorlogsschade in 1945 werd de kerk in 1951 gerestaureerd
naar plannen van A.R. Wittop Koning en R. Offringa;
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Termunten en Termunterzijl, Oude Sluis

daarbij is de huidige geveltoren tot stand gekomen.
Het interieur van het koor is bij de restauratie voorzien van een nieuw gewelf; het
oorspronkelijke meloenvormige koepelgewelf is waarschijnlijk al in 1741 uitgebroken.
De benedenzone van het koor heeft ronde lichtopeningen gevat in door colonnetten
gescheiden siervelden met boogfries. De bogen rond de geprofileerde vensters
daarboven worden gedragen door colonnetten. De kerk bevat een romaans doopvont
uit omstreeks 1200.
Zeesluizen. De Oude Sluis in het Termunter Zijldiep (bij Schepperbuurt 6,
Termunterzijl) is een gedeeltelijk overkluisde sluis met drie stel puntdeuren, gebouwd
in 1724 naar plannen van Antoni Verburgh. De sluisbrug heeft een rijk versierde
zandstenen borstwering met de wapens van de stad Groningen, het Oldambt, de
zijlvesten en de magistraten ten tijde van de bouw; in totaal achttien wapens in
Lodewijk XIV-cartouches. De Nieuwe Sluis (bij M. Coendersbuurt 1, Termunterzijl)
werd in 1870 gebouwd ter ontlasting van de oude sluis. Het sluiscomplex bestaat uit
een buitenhoofd, voorzien van eb, vloed- en stormvloeddeuren, en een binnenhoofd
met eb- en vloeddeuren. De spuisluis met schuiven en een afzonderlijke spuikom
stamt uit 1907. De nieuwste sluis in de zeedijk is in 1972 gebouwd.
Het boezemgemaal ‘Cremer’ (bij
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Termunten en Termunterzijl, Bunkers (Fiemel)

M. Coendersbuurt 1, Termunterzijl), werd in 1930-'31 gebouwd tussen de buitenhaven
- ontstaan aan de zeezijde van de Oude Sluis - en de nieuwe sluis. Naar plannen van
P.G. Cremer kwamen daar een gemaal met machinehal en enkele bijgebouwen tot
stand. De machinehal heeft inwendig een Polonceauspant.
Bunkers. Ten oosten van Termunten, bij de Dallingeweersterweg en het gehucht
Fiemel, bevinden zich restanten van de ‘Batterie Termunten’, een Duits
bunkercomplex dat behoort tot de Stützpunktgruppe Delfzijl van de vesting Emden.
De in 1944 gebouwde bunkers, munitieopslagplaatsen en geschutsopstellingen hebben
een belangrijke rol gespeeld bij de gevechten rond de ‘Delfzijl pocket’, eind april
1945.
Borgsweer. Dit wierdedorp met rechthoekige structuur, gelegen ten westen van
Termunten, wordt voor het eerst in 1432 genoemd. De Herv. kerk (Borgsweer 36)
is een zaalkerk met driezijdig gesloten koor en ongelede slanke toren met hoog
tentdak. De toren verrees in 1859 en bevat een klok uit 1627 door Niclaes Sickmans.
De huidige, door lisenen gelede kerk met gietijzeren venstertraceringen kwam in
1881 tot stand ter plaatse van een uit 1635 stammende voorganger. Tot de inventaris
behoren een sobere preekstoel (1756) en een door de gebroeders Van Oeckelen
gebouwd orgel (omstreeks 1900). De boerderij Borgsweer 12 is in 1842 gebouwd
voor H. Steenbrink. Deze boerderij van het Oldambtster type heeft een omlijste
middeningang en twee reeksen zaadzoldervensters.

Thesinge
(gemeente Ten Boer)
Wierdedorp met een rechthoekige structuur, gelegen op een vroegere kwelderwal en
al genoemd in 786. Op de wierde werd tussen 1183 en 1198 het benedictijner
dubbelklooster Germania gesticht. Na de vernieling van het klooster in 1584, volgde
in 1629 de afbraak van de meeste resterende kloostergebouwen. Rond die tijd kreeg
het dorp via de Thesingermaar een verbinding met het Damsterdiep. Nabij Thesinge
vonden in 1959 de eerste Groninger gasboringen plaats.
De Herv. kerk (Kapelstraat 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Felicitas, is een
zaalkerk met dakruiter en een uitwendig veelhoekig en inwendig halfrond gesloten
koor. Het gebouw gaat terug op de in de tweede helft van de 13de eeuw gebouwde
kerk van het toenmalige benedictijnerklooster.
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Daarvan resteert alleen het koor met siervlechtwerk in de nissen aan de noordzijde
en langs de koorrand. In 1786 werd de oorspronkelijke kerk grotendeels afgebroken;
men verwijderde de gewelven en verlaagde het resterende koordeel. Aan de westzijde
werd een recht gesloten travee toegevoegd. Ook zijn toen het plafond, het schilddak
en de dakruiter aangebracht. In 1972-'73 is de kerk gerestaureerd. Inwendig wordt
de noordwand geleed door twee slanke wandzuilen met rijke bakstenen kapitelen.
Het koor heeft diepe vensternissen, aan de binnenzijde gescheiden door drie
gekoppelde rondkraalprofielen. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel (1630),
een offerblok (1795) en een door R. Meijer gebouwd orgel (1873). De pastorie
(Kapelstraat 6) werd in 1825 gebouwd ter plaatse van het oude Ambtshuis.
De Geref. kerk (Kerkstraat 7) is een neoclassicistische zaalkerk met gepleisterde
pilasters en een vierkante opengewerkte dakruiter, gebouwd in 1876 naar voorbeeld
van de kerk te Roodeschool (1871). Tot het vrijwel ongeschonden interieur uit de
bouwtijd behoren een met zwart glas beklede preekstoel, overhuifde
kerkenraadsbanken en gietijzeren kronen. De eveneens uit 1876 daterende pastorie
(Kerkstraat 9) vertoont eclectische details.
De Geref. lagere school (Kerkstraat 6) is een in 1921 gebouwde
middengangsschool.
Het dorpscafé (Kapelstraat 11) is een mogelijk rond 1850 gebouwd dwars pand
met achter het woongedeelte een bescheiden gelagkamer.
De windmolen ‘Germania’ (Molenweg 11) is een achtkante stellingkorenmolen;
de met riet gedekte romp rust op een bakstenen voet. De in 1973 gerestaureerde
molen werd in 1852 verbouwd voor K.R. Mulder, die een bestaande molen uit 1825
liet verhogen tot korenen pelmolen.
Boerderijen. Ten oosten van Thesinge, in het gehucht Bovenrijge, liggen drie
interessante boerderijen van het kop-romp-type. De op het omgrachte terrein van de
voorm. borg Takkenborg gelegen boerderij Bovenrijgerweg 12 zou in oorsprong nog
18de-eeuws kunnen zijn, evenals de omgrachte boer-
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derij Bovenrijgerweg 10. De kop-hals-romp-boerderij Bovenrijgerweg 19 stamt uit
het begin van de 19de eeuw en heeft een dwars aangebouwde bijschuur en een
vrijstaand stookhok.
Sint-Annen. Dit komdorp ten noorden van Thesinge heeft zijn naam te danken
aan het nonnenklooster Parva Adwerth - een dochterklooster van het
cisterciënzerklooster te Aduard - gesticht in 1345 en opgeheven in 1594. De
tweeklassige openbare lagere school (Hoofdweg 5) stamt uit 1806 en werd in 1890
verbouwd, waarbij het een dakruiter kreeg. De voorm. windmolen (Molenpad 8) uit
1818 is werd in 1924 afgeknot en verbouwd tot dorpshuis.

Tinallinge
(gemeente Winsum)
Wierdedorp, ontstaan in de middeleeuwen op een grote rechthoekige wierde, die
reeds in de prehistorie bewoning kende. Behoudens de kerk en enkele boerderijen
en landarbeiderswoningen is de wierde onbebouwd.
De Herv. kerk (Kerkpad 6) is een deels gepleisterde, recht gesloten eenbeukige
kerk met boven de westingang een geveltoren met achtzijdige spits. De oorspronkelijk
13de-eeuwse kerk is blijkens een gevelsteen in 1903 ingrijpend verbouwd. Toen is
ook de oostgevel vernieuwd. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel (1660)
en banken met gesneden bekroningen en wangstukken (18de eeuw). Het voorm.
catechisatielokaal (Tjarda van Starkenborghweg 13) is een eenbeukig, eenlaags diep
pand in eclectische trant uit 1898.
De rentenierswoning Tjarda van Starkenborghweg 2, een eenlaags dwars

Tinallinge, Boerderij Abbeweersterweg 3

huis met eclectische details, werd in 1880 gebouwd voor J.J. Frieling.
Boerderijen. Rond het dorp liggen enkele kop-hals-romp-boerderijen. Van de
boerderij Abbeweersterweg 3 stamt de schuur uit 1809 en kwam het eenlaags voorhuis
met zadeldak tussen topgevels tot stand in 1819 in opdracht van J.J. Frieling en M.D.
Stol. Ter Weer (Tjarda van Starkenborghweg 1) is een boerderij met tweekapsschuur
en een dwars, onderkelderd eenlaags voorhuis met schilddak. De boerderij werd in
1871 gebouwd op het terrein van de in 1720 gesloopte borg Ter Weer. De
19de-eeuwse boerderij De Vennenweg 1 heeft een eenlaags voorhuis met een zadeldak
tussen topgevels.

Tjamsweer
(gemeente Appingedam)
Wierdedorp, ontstaan in de 13de eeuw op een hoger gelegen kwelderwal. Vanaf de
15de eeuw concentreerde de beperkte dorpsbebouwing zich aan het zuidelijker
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gelegen Damsterdiep. Bij de kerk op de wierde bouwde men alleen een pastorie en
een armenhuis.
De Herv. kerk (Tjamsweersterweg 21) is een gepleisterde eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een slanke ongelede toren met lantaarn. De laat-gotische
kerk werd in 1538 gebouwd, nadat Gelderse troepen de

Tjamsweer, Kerkhof Herv. kerk, graftombe familie Alberda van Ekenstein

12de-eeuwse tufstenen kerk hadden verwoest. Boven de dichtgemaakte zuidingang
zit een latei met opschrift en het jaartal 1538, alsmede het wapen en de naam van
Unico Ripperda. Volgens een gedenksteen is de kerk in 1598 en in 1631 hersteld.
De bouw van de slanke toren is blijkens een fraaie gevelsteen in Lodewijk XV-vormen
begonnen in 1748 en voltooid in 1776 met de koepelvormig bekroonde opengewerkte
houten lantaarn. De bouw geschiedde in opdracht van Margarita Bouwina Rengers
van Farmsum-Tjarda van Starkenborgh. In de toren hangt een klok uit 1678, gegoten
door F. Hemony en afkomstig uit de afgebroken kerk van Bellingeweer. De kerk is
in 1880 gepleisterd en voorzien van gecementeerde grafrijstenen. Naar plannen van
P.L. de Vrieze zijn in 1967-'68 de toren en in 1976-'77 de kerk gerestaureerd.
De oudste interieuronderdelen zijn twee overhuifde, vroeg-18de-eeuwse
herenbanken met de wapens van Ripperda-Alberda. Het interieur dateert verder
grotendeels van een verbouwing uit 1864, zoals de koorsluiting met twee
opengewerkte gietijzeren koordeuren, de preekstoel met gietijzeren elementen en
ook het overwegend gietijzeren doophek. Het orgel werd in 1880 gebouwd door P.
van Oeckelen. De kerkvloer bevat zerken
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van onder meer Johan Valck Ripperda (†1646) en ds. Joannes Sissingh (†1778).
Verder is er een rouwbord voor Margarieta Bouwina Tjarda van Starkenborgh (†1777).
Het omgrachte kerkhof bevat interessante grafmonumenten. De grafkelder van de
familie Alberda van Ekenstein werd in 1883 gebouwd en heeft een verhoogd
ingangsgedeelte in neogotische vormen met hardstenen details en boven de deur het
familiewapen. De graftombe van de familie De Boer stamt uit omstreeks 1884. De
gietijzeren grafmonumenten voor H.D. Bos (†1898) en zijn vrouw H.J. Huisman
(†1893) en voor T.L. Doornbos (†1915) en zijn vrouw G. Omges (†1898) werden
beide gegoten door de Asser IJzergieterij van H.J. Koning te Foxham.
Het voorm. armenhuis (Ds. Syperdapad 8-14) is een eenlaags pand met
geprononceerde ingangspartij en doorgaande, gemetselde wenkbrauwen boven de
vensters. Het neoclassicistische pand werd in 1873 gebouwd.
De voorm. olieslagerij ‘De Eendracht’ (Stadsweg 2-8) werd rond 1850 door P.
Roelfsema ingericht in een uit 1802 stammende oliemolen met bijgebouwen. De olie
werd geslagen uit lijnzaad en het restant werd tot veekoeken verwerkt. Het breken
en zwingelen van het bijbehorende vlas geschiedde vanaf 1870 in een apart gebouw.
De molen heeft men in 1900 deels gesloopt toen men op stoomkracht overschakelde;
daarvoor verrees een schoorsteen. Het voorm. molenaarshuis (Stadsweg 2) is een
langgerekt pand onder een afgewolfd zadeldak.
Huis Ekenstein (Alberdaweg 70), gelegen ten zuidwesten van Tjamsweer aan het
Damsterdiep, is een fors landhuis, dat in 1648 werd gebouwd of ingrijpend verbouwd
voor de Groningse burgemeester Johan Eeck. In 1754 werd het gekocht door Onno
Joost Alberda, waarna het door zijn weduwe Anna Maria Hora werd vergroot. Bij
een ingrijpende verbouwing in 1827 heeft Willem Alberda van Ekenstein
waarschijnlijk aan beide zijden de lagere zijvleugels laten bouwen. In 1869 volgde
een verbouwing naar plannen van H.J.H. Groneman voor Willem Carel Anton Alberda
van Eekenstein. Het huis kreeg

Tjamsweer, Huis Ekenstein

aan de voorzijde een neogotisch portaal en aan de achterzijde een driezijdig
uitgebouwde kamer. De ingemetselde midden-17de-eeuwse gevelsteen aldaar is
afkomstig van de in 1863 gesloopte borg Ewsum bij Middelstum. Elders in het
gebouw bevinden zich nog andere spolia. Het huis is in 1950-'51 gerestaureerd en
in 1980 voorzien van een moderne aanbouw. Het interieur van het huis, dat nu als
hotel-restaurant in gebruik is, bevat een laat-18de-eeuwse kamer met linnen
behangsels voorzien van landschapsschilderingen. De neogotische ‘ridderzaal’ heeft
een hoge lambrizering, een cassettenplafond en een schouw met aan weerszijden
getordeerde zuilen. Het schathuis (Alberdaweg 68), een forse schuur met aanbouw,
werd in 1754 opgetrokken in opdracht van Onno Joost Alberda en in de 19de eeuw
verbouwd. Het park in Engelse landschapsstijl werd in 1827 aangelegd naar plannen
van L.P. Roodbaard en wordt gekenmerkt door lange slingerende waterpartijen. Het
is in 1966 in oude staat teruggebracht.
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Uithuizen
(gemeente Eemsmond)
Dorp, ontstaan in de 10de eeuw op een kwelderwal. Het dorp werd gesticht door
bewoners van de westelijk gelegen wierde Oldörp. Het dorp wordt voor het eerst
vermeld in het jaar 1000 als ‘Uthuson’, hetgeen ‘uiterste huizen’ betekent en opgevat
dient te worden als randbebouwing ten opzichte van Oldörp. Bedijking van het gebied
vond plaats rond 1200. Het tracé daarvan is nog te volgen aan het verloop van de ten
noorden van Uithuizen gelegen Oude Dijk. Na 1850 groeide het dorp aanzienlijk,
waarbij de Hoofdstraat en de evenwijdig lopende Schoolstraat de hoofdstructuur
vormden. De Hoofdstraat West en de Hoofdstraat Oost ontwikkelden zich tot
winkelstraat, de Schoolstraat kreeg een vrijwel aaneengesloten bebouwing met een
stedelijk karakter. Na de aanleg van de spoorlijn Sauwerd-Roodeschool (1893) kwam
het gebied tussen station en Schoolstraat tot ontwikkeling. Na 1920 groeide Uithuizen
verder ten noorden van de spoorlijn en vooral ten zuidoosten van de oude dorpskern.
De Herv. kerk (Hoofdstraat Oost 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Jacobus de
Meerdere, is een tweebeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van
vier geledingen met tentdak voorzien van bekroning. Het onderste, in tufsteen
uitgevoerde, gedeelte van de toren stamt uit de 12de eeuw. Waarschijnlijk is de toren
in 1679-'81 tot de huidige hoogte verhoogd. De toren stond aanvankelijk los van de
kerk maar is daar later mee verbonden. Rond 1250 verrees een eenbeukig schip,
waaraan omstreeks 1450 het koor en in 1793-'94 de noordelijke zijbeuk werden
toegevoegd. De spitsboogvensters in het koor en de zuidmuur van het schip dateren
waarschijnlijk uit het begin van de 17de eeuw. Bij een restauratie in 1972-'77 naar
plannen van P.B. Offringa heeft men de in het begin van de 20ste eeuw aangebrachte
pleisterlaag verwijderd.
Het interieur van het schip wordt overdekt door koepelgewelven, de zijbeuk en
het koor hebben kruisribgewelven. In het koor bevinden zich gewelfschilderingen
met onder meer voorstellingen van Adam en Eva, Jacobus de Meerdere en Het Laatste
Oordeel. Tot de inventaris behoren enkele rijk bewerkte stukken naar ontwerp van
Allert Meijer en met snijwerk van Jan de Rijk. De grote herenbank die tevens de
koorafscheiding vormt, werd in 1703 gemaakt in opdracht van Unico Allart Alberda,
heer van de Menkemaborg. Ook de preekstoel met doophek uit 1713 en de orgelkast
met galerij hebben zij vervaardigd. Het orgel zelf werd in 1699-1700 door Arp
Schnitger gebouwd en in 1855 gewijzigd door P. van Oeckelen & Zn. De kerk bevat
verder vier 17de- en 18de-eeuwse rouwborden voor leden van de familie
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Alberda, een groot aantal gebeeldhouwde zerken waarvan de oudste uit 1560 dateert,
en een 17de-eeuwse grafkelder voor de bewoners van de Menkemaborg.
De R.K. kerk St. Jacobus de Meerdere (Hoofdstraat West 85) is een driebeukige
neogotische kruisbasiliek met een ingebouwde westtoren voorzien van hoektorentjes
en spits, gebouwd in 1858-'61 naar ontwerp van J.F. Scheepers. De toren bevat de
kerkingang met daarboven een groot spitsboogvenster. Het interieur wordt overdekt
door kruisribgewelven, waarvan de gewelfribben in 1992 rood zijn geschilderd. De
zware pijlers zijn in 1957 vervangen door ijzeren kolommen. Tot de inventaris
behoren een zandstenen Golgotha-tafereel (omstreeks 1550), kruiswegstaties gemaakt
door atelier E.H. de Fernelmont (omstreeks 1890) en een door M. Maarschalkerweerd
gebouwd orgel (1907). In 1870 leverde H. Geuer de beglazing, in 1907 uitgebreid
met een gebrandschilderd raam gemaakt door atelier F. Nicolas.
Achter de kerk ligt het kerkhof met een rouwkapel (Hoofdstraat West 87) in
neogotische vormen, gebouwd in 1890 naar plannen van P.K. Nienhuis. Naast de
kerk staat de pastorie (Hoofdstraat West 83) uit 1864, met neogotische invloeden en
een tot trapgevel verhoogd middendeel waarin zich onder een spitsboog de ingang
bevindt. De voorm. kosterswoning (Hoofdstraat West 81) is een eenlaags pand met
afgewolfd schilddak uit omstreeks 1900.
De Geref. kerk (Hoofdstraat Oost 18) is een T-vormige kerk met geveltoren
voorzien van koepelvormige spits. In 1866 verrees een driezijdig gesloten zaalkerk

Uithuizen, R.K. kerk St. Jacobus de Meerdere, pastorie

Uithuizen, Doopsgez. kerk

naar ontwerp van P.E. Marema. De voorgevel heeft een klimmend fries, gepleisterde
vensteromlijstingen en pilasters, en een gedenksteen met het bouwjaar. De geveltoren
werd in 1892 toegevoegd naar plannen van T.R. Huizinga. Naar plannen van Y. van
der Veen voegde men in 1905 een zijvleugel toe, zodat een T-vormige plattegrond
ontstond. Ook de venstervormen aan weerszijden van de ingang dateren uit 1905.
De kerk bevat een orgel uit 1907.
De Doopsgez. kerk (Mennonietenkerkstraat 12) is een uit 1868 daterende,
driezijdig gesloten zaalkerk met rondboogvensters voorzien van gietijzeren traceringen
en aan de voorzijde een gepleisterde schoudergevel. Tot de inventaris behoren een
neoclassicistische preekstoel (eerste helft 19de eeuw) en een orgel uit 1916.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Hoofdstraat Oost 16 is een eenvoudig
blokvormig pand uit 1864, thans hotel ‘Het Gemeentehuis’. Het huidige raadhuis
Hoofdstraat West 1 kwam in 1909 tot stand naar ontwerp van A.L. van Wissen. De
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afgeschuinde hoekpartij wordt geaccentueerd door een torenopbouw met aan
weerszijden een lagere topgevel.
Het voorm. postkantoor (Hoofdstraat West 11), met een iets risalerend middendeel
en afgeknot schilddak, dateert uit 1885. De vensters en de deur zijn voorzien van
wenkbrauwen.
Scholen. De volgens een gedenksteen uit 1822 daterende voorm. openbare lagere
school (Hoofdstraat Oost 1) is een vroeg voorbeeld van een vrijstaand schoolgebouw
zonder aangebouwde onderwijzerswoning. Het langgerekte gebouw heeft een
afgewolfd zadeldak en spitsboogvensters. De voorm. MULO (bij Oosterstationsstraat
20) is een uit 1897 daterend tweeklassig schoolgebouw met verhoogd middendeel,
voorzien van enige baksteendecoratie en hoge getoogde vensters. De ernaast gelegen
voorm. onderwijzerswoning (Oosterstationsstraat 20) heeft dezelfde vormgeving.
De Menkemaborg (Menkemaweg 2) bestaat uit drie evenwijdige bouwdelen met
zadeldaken tussen topgevels. De borg wordt omgeven door een gracht, een tuin en
een tweede gracht. De huidige vorm is het resultaat van een aantal bouwfasen. Tot
1400 was het een eenvoudig rechthoekig huis met weerbaar karakter, gesitueerd ter
plaatse van het huidige achterste bouwdeel, maar dan iets korter. Volgens een
gevelsteen werd deze borg in 1400 verwoest. Alleen de kelders van de oudste fase
resteren nog. Het opgaand werk van het achterste bouwdeel is waarschijnlijk
grotendeels uit de tweede helft van de 16de eeuw. Bij een ingrijpende verbouwing
en uitbreiding in 1614 ontstond een U-vormige plattegrond. De voorzijde van de
borg - de open zijde van de U-vorm - lag aan de noordoostzijde, de huidige linkerzijde.
In een van de hoeken op de binnenplaats bevond zich een traptoren. Kort na de
aankoop van de borg door Mello Alberda in 1682 werd de binnenplaats volgebouwd
en het muurwerk van de zuidhoek nieuw opgetrokken.
Rond 1700 werd naar ontwerp van Allert Meijer een ingrijpende verbouwing van
huis en tuin uitgevoerd. In opdracht van Unico Allart Alberda van Menkema en
Everdina Cornera van Berum vond een rigoureuze wijziging van de oriëntatie en de
interne indeling van de borg plaats, doordat de ingang verplaatst werd naar een
zijgevel, de huidige voorzijde. Daar ontstond door beklamping een nieuwe voorgevel.
Op het gelijktijdig aangelegde voorterrein verrezen twee kleine, vrijstaande hoektorens
met een koepelvormig dak. Aan het eind van de 18de eeuw heeft men een groot
aantal vensters met stenen kalf vervangen door schuifvensters.
Rond 1700 kreeg het interieur de nog bestaande indeling, met in het verlengde
van de oprijlaan een brede gang met aan weerszijden vertrekken. Aan het eind van
de gang heeft men zicht op de tuin. Een
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Uithuizen, Menkemaborg, plattegrond

Uithuizen, Menkemaborg

groot deel van het meubilair uit omstreeks 1705 is bewaard gebleven, waaronder
vier rijk bewerkte schoorsteenmantels naar ontwerp van Allert met snijwerk van Jan
de Rijk. Daarnaast bevat de inventaris een schoorsteenstuk van schilder Hermannus
Collenius, een bed naar ontwerp van Daniël Marot, een in 1744 door J.A. Wassenberg
geschilderd schoorsteenstuk met portret van Unico Allard Alberda II, een beschilderd,
ingebouwd buffet en enkele gebrandschilderde ramen van Jacob Tewes (1705). Sinds
de restauratie in 1922-'27 naar plannen van A.R. Wittop Koning is de borg als museum
in gebruik.
Het uit 1686 stammende schathuis is enkele keren gewijzigd, maar heeft in de
asymmetrische top van de toenmalige voorgevel nog kloostervensters met een stenen
kalf en een gevelsteen met het bouwjaar.
De door Allert Meijer ontworpen tuin werd later veranderd in een Engelse
landschapstuin. In 1921 heeft H. Copijn die tuin gerestaureerd, maar vanaf de jaren
zeventig is men bezig de 18de-eeuwse situatie verder te reconstrueren op basis van
het ontwerp van Allert Meijer. Links van de borg liggen een boomgaard, moestuin
en doolhof, rechts een formele, symmetrisch opgebouwde lusthof met parterres,
druivenkas en theehuisje. De twee hoge natuurstenen hekpijlers met vazen aan het
begin van de oprijlaan zijn afkomstig van de borg Dijksterhuis in Pieterburen.
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Rechts van de oprijlaan bevindt zich een rechthoekige houten duivenslag met
zadeldak, rustend op vier houten staanders met schoren. De duivenslag werd in 1980
hier geplaatst en is afkomstig van een boerderij te Uithuizen.
Woonhuizen. De rond 1910 gebouwde, gepleisterde huizen Hoofdstraat Oost 26
en Hoofdstraat West 76 vertonen jugendstil-invloeden. De huizen hebben een
complexe plattegrond en zijn uitgevoerd met baksteendecoraties, erkers, balkons en
samengestelde kappen. Het woon- en winkelpand Borgstraat 2 is omstreeks 1915
gebouwd in neorenaissance-vormen. Het winkelgedeelte wordt geaccentueerd door
een topgevel. De middenstandswoning Mennonietenkerkstraat 8 kwam in 1928 tot
stand in expressionistische vormen naar plannen van B. Jager. Het uit kubische
vormen opgebouwde pand heeft op de hoek een ronde torenopbouw.
Expressionistische vormen zijn ook te vinden bij de eenlaags middenstandswoning
Hoofdstraat

Uithuizen, Woonhuis Mennonietenkerkstraat 8
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Oost 7 uit omstreeks 1930.
De windmolen ‘De Jonge Jan’ (Mennonietenkerkstraat 15), voorheen ‘Molen De
Liefde’, is een met hout beklede achtkante stellingkoren- en pelmolen op een
bakstenen onderbouw. De molen werd in 1866 voor H. Mulder gebouwd ter
vervanging van een standerdmolen uit 1621. De molen is in 1971 gerestaureerd.
Ernaast staat een kleine 17de-eeuwse sarrieshut (Mennonietenkerkstraat 13). In dit
sterk gerestaureerde pand met schilddak is nu de VVV gevestigd.
Boerderijen. In en rondom Uithuizen liggen enkele interessante boerderijen. De
volgens een gevelsteen uit 1841 daterende voorm. boerderij Maarweg 2 is van het
kop-romp-type met dwars geplaatst voorhuis. Het voorhuis heeft een afgewolfd
schilddak en omlijste ingang. Uit omstreeks 1870 dateert Huize Tocama (Dingeweg
2), een nu als museum functionerende boerderij met dwars gebouwd voorhuis en een
kleine en grote schuur. Het voorhuis met schilddak en opvallende roodkleurige
hoekblokken en vensteromlijstingen is in 1913 gepleisterd en met een verdieping
verhoogd. De kleine schuur is mogelijk nog 18de-eeuws, het tuinhuis dateert uit
1947. Van boerderij Bovenhuizen 2 is het eenlaags voorhuis met schilddak en
verhoogd middenrisaliet voorzien van eclectische vormen. Het voorhuis en de schuren
werden in 1894 ontworpen en gebouwd door F. Rubertus. Van het Oldambster type
is de boerderij Ottema (Oude Dijk 4) uit 1852. Naast de boerderij staan een kleinere
bijschuur en een stookhok.

Uithuizermeeden
(gemeente Eemsmond)
Dorp, ontstaan in de eerste helft van de 13de eeuw op de hooi- en weidelanden - de
meeden - van de kwelders ten oosten van Uithuizen. De oudste kern kwam tot
ontwikkeling rond de kerk in het zuidwesten van de huidige gemeente. In de 19de
eeuw kwam een lintbebouwing langs de Hoofdweg tot ontwikkeling. Na de bouw
van het station in 1893 ontstond hier een tweede dorpskern. Door verdichting van
de bebouwing langs de Hoofdstraat groeien de kernen naar elkaar toe.
De Herv. kerk (Torenstraat 26), oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een op een
wierde gelegen, gepleisterde eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en
een westtoren. Het schip dateert uit het midden van de 13de eeuw. Het gotische koor
met de versneden steunberen kwam in de 16de eeuw tot stand en in 1705 werden de
dwarsarmen toegevoegd. In de 20ste eeuw heeft het interieur een aantal ingrijpende
wijzigingen ondergaan en in 1970 een restauratie. Inwendig heeft het schip één
meloenvormig koepelgewelf; de andere gewelven in de kerk zijn kruisribgewelven.
Tot de inventaris behoren twee herenbanken (1706) en een rijk bewerkte preekstoel
(1708), alle vervaardigd naar ontwerp van Allert Meijer en met snijwerk van Jan de
Rijk. Het lofwerk op het doophek dateert uit 1810 en is van de hand van M. Walles.
Het orgel werd in 1785 gebouwd door A.A. Hinsz en voltooid door M. Hardorff met
snijwerk van Christiaan Reurschen. Ten slotte is er de graftombe uit 1574 van Rudolf
Huïnga, met een houten beeld van de overledene in wapenrusting. Dit oorspronkelijk
vrijstaande monument werd in 1708 hersteld en verplaatst naar de zuidelijke
koorwand.
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De opvallende, gepleisterde toren verrees in 1717-'26 in opdracht van Onno
Tamminga van Alberda, eigenaar van de borg Rensuma, naar ontwerp van Allert
Meijer. De vierkante onderste geleding gaat over in een achtkant en daarop zijn twee
opengewerkte achtkanten geplaatst met een koepeltje als bekroning. De in 1896
afgebrande toren werd in het jaar daarop naar plannen van O. de Leeuw Wieland
hersteld in de oorspronkelijke 18de-eeuwse vormen. De bekroning is geschilderd in
wit en blauw. De hoekblokken van de onderbouw zijn zandsteenkleurig. Boven de
met toscaanse pilasters omlijste toreningang vermeldt een gedenksteen de
wederwaardigheden van het bouwwerk. Uit 1897 dateren de door Petit & Fritsen
gegoten klok en het door A. Veenhof vervaardigde mechanisch torenuurwerk in de
toren.
De Geref. kerk (Vrijgemaakt) (Kerkstraat 7) heeft een T-vormige plattegrond
en bij de voorgevel een dakruiter

Uithuizermeeden, Groene-Kruisgebouw

met spits. De kerk werd in 1874 als zaalkerk gebouwd naar plannen van (architect)
Selms. De dwarsarm kwam in 1922 tot stand naar plannen van H.P. Offringa. De
baksteen- en pleisterdecoratie toont invloeden van de neogotiek.
Het voorm. raadhuis (Hoofdstraat 184) is een gepleisterd pand met L-vormige
plattegrond, samengestelde daken en in de binnenhoek een toren. Bij de bouw in
1908, naar ontwerp van A.L. van Wissen, was het gebouw ongepleisterd en had de
toren een andere bekroning. Het raadhuis is verbouwd in 1912 en 1917.
Het voorm. Groene-Kruisgebouw (Schapeweg 5) dateert uit 1915. In het tweelaags
hoekgedeelte met plat dak was het bureau ondergebracht en in de lagere delen
bevonden zich dienstruimten, een woning en een garage. Het pand is opgetrokken
in verschillende kleuren baksteen, afgewisseld met gepleisterde delen.
De Rensumaborg (Rensumalaan 3), gelegen op een omgracht terrein, bestaat uit
een gepleisterd eenlaags huis met afgeknot schilddak en een gepleisterd schathuis
met schilddak. De borg heeft een 17de-eeuwse oorsprong en wordt in 1623 voor het
eerst vermeld. De huidige opzet dateert uit 1700 toen de borg in opdracht van Onno
Tamminga van Alberda en Josina Petronella Clant werd herbouwd. Kort na de
aankoop in 1829 door Oncko van Swinderen kreeg het huis zijn huidige uiterlijk;
het pleisterwerk, de kap, de dakkapel met balkon op consoles en de vensters dateren
alle uit de 19de eeuw. Het hoger opgetrokken middendeel met pilasters aan de
achterzijde is 18de-eeuws. Het pand werd in 1974-'77 gerestaureerd naar plannen
van P.L. de Vrieze.
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Het aan de noordwestzijde met het huis verbonden schathuis heeft nog wel
17de-eeuwse elementen, zoals de kloostervensters met natuurstenen kalf (Groninger
vensters). Rond 1760 heeft men het schathuis naar voren verlengd en in de 19de
eeuw is het gepleisterd. De voorm. sarrieshut (Hoofdstraat 124) is een eenvoudige
eenlaags woning met zadeldak tussen topgevels voorzien van vlechtingen.
Woonhuizen. Eenvoudige 19de-eeuwse eenlaags panden zijn Torenstraat 72 en
Torenstraat 76-78. De voorm. dokterswoning Hoofdstraat 128, een diep eenlaags
pand uit de eerste helft van de 19de eeuw, heeft een omlijste ingang en omlopend
schilddak. Het pand Kerkstraat 1-1a is volgens een gedenksteen in 1911 gebouwd
en heeft pleister- en baksteendecoraties in eclectische vormen.
Torenstraat 29 is een blokvormig 19de-eeuws tweelaags pand met schilddak en
omlopende kroonlijst. De aangebouwde schuur is volgens een gedenksteen in 1864
herbouwd.
De poldermolen ‘Goliath’ (Dwarsweg 10) is een met riet gedekte achtkante
bovenkruier op veldmuren. In 1882 is de molen, die aanvankelijk elders stond, hier
herbouwd. Na een brand in 1897 volgde een tweede herbouw.

Uitwierde
(gemeente Delfzijl)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
hoger gelegen kwelderwal. De nog gave wierde wordt gekenmerkt door een goed
bewaarde ring- of ossenweg aan de buitenzijde en een weg rondom het kerkhof
(Bakkersweg). De kerk heeft te lijden gehad van oorlogsgeweld in 1814 en 1945.
De wierde is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Torenpad 3) is een door lisenen gelede neoclassicistische zaalkerk
met oudere vrijstaande toren. De kerk verrees in 1839, nadat de middeleeuwse
voorganger bij een Franse uitval in 1814 was verwoest. Aan weerszijden van de
omlijste ingang zijn gebeeldhouwde vroeg-17de-eeuwse grafzerken voor leden van
het geslacht

Uitwierde, Herv. kerk (1991)

Wyncken opgesteld. Tot de inventaris behoren een door J. Meyer gemaakte preekstoel
(1814-'15) en een door L. van Dam & zn. gebouwd orgel (1888), afkomstig uit de
kerk van Heveskes. De vrijstaande toren dateert uit de 13de eeuw en heeft drie
geledingen en een hoog tentdak. Boven de zuidingang zit een renaissancistisch
gedenksteentje voor Unico Ripperda (†1566). In 1844 werd de bovenste, in 1275
gebouwde, geleding gesloopt. Tevens bracht men een gedenksteen aan voor J.C. Bos
die de toren voor verdere sloop behoedde. Het tentdak werd in 1946 aangebracht
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naar plannen van J. Kort. De toren is in 1990-'91 gerestaureerd. In de toren hangen
twee klokken. De kleine is mogelijk nog 13de-eeuws en wordt toegeschreven aan
Zeghebodus. De grote klok werd in 1516 gegoten door Johannes van Bremen.
Op het kerkhof liggen diverse grafzerken uit de 16e en 17de eeuw, waaronder de
zerk voor Haro Winken to Rengeheim (†1563) en één gietijzeren ‘puntpoal’ voor
hoofdonderwijzer E. Rasten (†1869).
De pastorie (Torenpad 1) is een in oorsprong mogelijk 18de-eeuws pand met
schilddak en een schuur aan de achterzijde.

Ulrum
(gemeente De Marne)
Wierdedorp, ontstaan op twee grote, door een watergang gescheiden, wierden met
rechthoekige structuur. Van de oostelijke wierde is die structuur in het huidige
stratenpatroon te herkennen (Marktstraat). Midden op de westelijke wierde staat de
middeleeuwse kerk. Het in 1650 gegraven Ulrumer- of Trekdiep eindigde aan de
westzijde van het dorp bij een havenkom aan de Nieuwstraat. De in 1663 gegraven
provinciale trekvaart naar Winsum eindigde aan de zuidkant van het dorp. Aan de
zuidoostkant van het dorp lag de in 1809 gesloopte 17de-eeuwse borg Asinga, waarvan
de grachten recentelijk zijn opgenomen in het Asingapark. Het uittreden van de
predikant H. de Cock uit de Herv. kerk te Ulrum in 1834 was het begin van de
Gereformeerde kerk. In de jaren 1847-'48 vertrok hij met een kwart van de bevolking
van Ulrum naar Noord-Amerika.
In de tweede helft van de 19de eeuw ontwikkelde Ulrum zich tot een centrum voor
het omringende landbouwgebied. Aan het Hunsingokanaal ten zuiden van het dorp
vestigde zich enige agrarische industrie, waaronder een strokartonfabriek. Omstreeks
1900 verdichtte zich de bebouwing langs de Noorderstraat en de Leensterweg. In
1897 kreeg Ulrum een paardentramverbinding met Winsum. De aanleg van de
lokaalspoorlijn Winsum-Zoutkamp (1922) leidde tot de opheffing van die tramlijn.
De spoorlijn zelf werd in 1938 opgeheven. Bij het in 1922 gebouwde station ontstond
enige villabebouwing. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp vooral naar het oosten
uitgebreid.
De Herv. kerk (H. de Cockstraat 5) is een eenbeukige, recht gesloten kerk met
aan de oostzijde een topgevel en aan de westzijde een ingebouwde toren van vier
geledingen met een achtkante, ingesnoerde spits. De romano-gotische kerk stamt uit
het tweede kwart van de 13de eeuw. De forse toren dateert uit de 15de eeuw. In de
toren hangen een klok uit 1478, gegoten door Hermannus, en een klok uit 1698,
gegoten door Petrus Overney. Bij een ingrijpende restauratie van kerk en toren in
1916-'17, onder leiding van C.H. Peters, zijn de later ingebrachte gotische vensters
vervangen door romano-gotische vensters.
Het bij de restauratie ontpleisterde interieur wordt overdekt door meloenvor-
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mige koepelgewelven met een per gewelf variërend aantal ronde ribben. Tot de
kerkinventaris behoren een herenbank met gesneden opzetstuk dat is voorzien van
het alliantiewapen van het echtpaar Van In- en Kniphuizen-Lewe (omstreeks 1660),
een preekstoel naar ontwerp van Jan Bitter met snijwerk van Casper Struiwig
(omstreeks 1745) en een door N.A. Lohman gebouwd orgel (1806), verbouwd door
P. van Oeckelen (1867).
Aan de zuidzijde van het kerkhof staat de pastorie (H. de Cockstraat 1), een uit
omstreeks 1860 daterend, gepleisterd eenlaags pand in neoclassicistische trant met
omgaand schilddak en dakkapel. Het achterhuis en de schuur zijn in 1948 afgebroken.
Het eenlaags catechisatielokaal ‘Irene’ (H. de Cockstraat 3) is in 1902 in eclectische
trant gebouwd.
De Gercf kerk (Schapenweg 1) is een forse kerk met transept en een half
ingebouwde toren met achtkante tamboer en ingesnoerde spits. De kerk verrees in
1901 naar ontwerp van L. Reitsma in rationalistische trant met
neorenaissance-elementen, zoals de rijke toepassing van speklagen en hoekblokken.
Café-restaurant ‘Neptunus’ (Noorderstraat 1) is een rond 1875 gebouwd
blokvormig neoclassicistisch pand met twee evenwijdige zadeldaken en
hoekschoorstenen.
Woonhuizen. Uit omstreeks 1885 dateert het eenlaags woonhuis H. Scholtestraat
9 in eclectische trant. Het huis Stationsweg 1, in expressionistische trant, werd in
1925 gebouwd en in 1938 verbouwd naar ontwerp van W. Reitsema.
De voorm. paardentramremise

Ulrum, Weegbrug

(bij Marktstraat 2) van de tramlijn Winsum-Ulrum werd rond 1910 gebouwd en deed
dienst tot 1922. Het eenlaags gebouw heeft verdiepte, wit gepleisterde gevelvlakken.
Op de zolder werd het hooi voor de paarden opgeslagen. Onder de vloer ligt nog een
drinkwaterreservoir. Het pand is nu bestemd voor opslag. De aangebouwde
dienstwoning (Marktstraat 2) dateert uit omstreeks 1919.
Het voorm. station (Spoorstraat 28), een tweelaags pand met naar voren
verspringend rechterdeel, werd in 1922 gebouwd door de Groninger
Locaalspoorweg-Maatschappij aan de in 1938 opgeheven spoorlijn
Winsum-Zoutkamp. Het interieur is deels nog aanwezig.
De weegbrug (Spoorstraat 68) kwam in 1939 tot stand voor het wegen van
landbouwproducten. Het kantoortje is naar ontwerp van W. Reitsema uitgevoerd in
de trant van het kubistisch expressionisme. De bijbehorende dienstwoning (Spoorstraat
13) in dezelfde trant is een eenlaags pand met tentdak.
Boerderijen. In de omgeving van Ulrum liggen enkele interessante boerderijen.
De kop-hals-romp-boerderij Klein Midhuizen (Noorderweg 1) heeft een onderkelderd
eenlaags voorhuis uit 1862. De schuur en de hals stammen uit 1831. Midhuizen
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(Noorderweg 3) is een uit 1850 daterende grote boerderij van het Oldambster type.
Het voorhuis heeft een omlijste, halfrond gesloten ingang voorzien van een bordes
met ijzeren leuning.
De op een grotendeels omgracht terrein

Vierhuizen bij Ulrum, Herv. kerk

gelegen forse boerderij Westerhouw (Leensterweg 54) dateert uit 1908 en is gebouwd
naar een ontwerp met jugendstil-invloed van P.M.A. Huurman.
Vierhuizen. Dit dorp ten westen van Ulrum is ontstaan op een wierde op een
oeverwal, waarover omstreeks 1300 de Oude Zeedijk werd gelegd. Het dorp wordt
voor het eerst in 1525 genoemd. De Herv. kerk (Hoofdstraat 26) is een recht gesloten
zaalkerk met een ingebouwde toren van twee geledingen bekroond met een
achtzijdige, ingesnoerde spits. De gepleisterde kerkmuren zijn grotendeels
middeleeuws. In 1843 werd de oude, vrijstaande toren vervangen door de huidige
westtoren. In de toren hangt een klok uit 1630, gegoten door Nicolas Rovier en André
Aubertin. De kerk bevat een 17de-eeuwse preekstoel, 18de-eeuwse herenbanken en
een in 1892 door de firma P. van Oeckelen & Zn. gebouwd orgel. Op het kerkhof
liggen verschillende zerken, waarvan de oudste uit 1669 dateert.
Windmolen ‘De Onderneming’ (Hoofdstraat 25) is een met hout beklede achtkante
stellingkoren- en pelmolen op een bakstenen onderbouw. De molen werd in 1858
gebouwd voor J.J. Loots.

Usquert
(gemeente Eemsmond)
Wierdedorp, ontstaan vóór het begin van de jaartelling als radiale wierde op een
kwelderwal. Het wordt in de 9de eeuw voor het eerst vermeld als ‘Wyscwyrd’.
Usquert was niet alleen een landbouwnederzetting maar ook een vissersdorp. Vóór
1850 concentreerde de bebouwing zich langs de ringweg van de wierde
(Raadhuisstraat) en langs de School-
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straat, de Hoofdstraat en de Boermanjeweg. Aan de in 1893 opengestelde spoorlijn
Sauwerd-Roodeschool kreeg Usquert een station (1972 afgebroken). Langs de
spoorlijn werd de Stationsstraat aangelegd, waaraan villa's verrezen. Verder legde
men in deze periode de Hoogtjesstraat en de Jacobstraat aan. Na 1900 vond
verdichting van de bebouwing plaats.
De Herv. kerk (Kerkstraat ong.) is een gepleisterde, driezijdig gesloten zaalkerk
met zadeldak; de westtoren heeft drie geledingen en een hoge spits. De schipmuren
bestaan voor een groot deel uit 12de-eeuws tufsteenwerk dat een grote brand in 1231
heeft overleefd. De kerk is nadien in baksteen verhoogd en verlengd en, wellicht
later, van een driezijdige koorsluiting voorzien. De kerk kreeg in 1863 een
bepleistering en detaillering in de stijl van de Willem II-gotiek naar ontwerp van J.F.
Scheepers. De neogotische toren verrees in 1869 naar ontwerp van P.K. Nienhuis.
In de toren hangen een klok uit 1405, gegoten door Hermannus, en een klok uit 1690,
gegoten door G. Schimmel. Bij een kerkrestauratie in 1989-'90 heeft men het
pleisterwerk van het schip en koor een Bentheimergele kleur gegeven.
Tot de inventaris behoren een preekstoel met het wapen van Alberda en twee
overhuifde herenbanken, alle gemaakt in 1755-'56 in de werkplaats van J.D. Brugma
met snijwerk in Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-motieven. Het orgel werd in 1852
gebouwd door P. van Oeckelen (1940 gewijzigd). Van de grafzerken in de kerk
dateert de oudste uit 1698.
Het voorm. Gemeentelijk Verzorgingsgesticht (Zijlsterweg 17) uit omstreeks
1906 is een langgerekt dwars eenlaags pand met verhoogd middengedeelte.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 3) dateert uit 1929-'30 en bestaat uit twee
bouwdelen met platte daken en een ranke, zich verjongende toren. Het complex in
rationele vormen is ontworpen door H.P. Berlage. Bij de uitvoering waren E.E.
Strasser, als plaatsvervanger van Berlage, en gemeentearchitect B. Jager betrokken.
De eerste steen werd in 1929 gelegd door burgemeester T.E. Welt. Het rechter
bouwdeel, waarvan de korte gevel aan de voorzijde onder een

Usquert, Villa Wadwerderweg 11

stompe hoek is uitgebouwd, bevat op de verdieping de raadzaal achter een reeks
verticale stalen ramen. Achter de raadzaal ligt een terras met betonnen pergola. Links
van de ingang - die zich onder een grote betonnen luifel bevindt - staan het tweede
bouwdeel en de hoge toren.
Woonhuizen. Een eenvoudig 19de-eeuws eenlaags pand met afgewolfd zadeldak
is Kerkstraat 7. Iets statiger is het uit omstreeks 1880 daterende eenlaags pand
Raadhuisstraat 21, dat is voorzien van een souterrain en een met een trap bereikbare,
omlijste ingang. Langs de Wadwerderweg verrezen in het eerste kwart van de 20ste
eeuw diverse villa's in verschillende stijlen. De gepleisterde villa's Langeheerd
(Wadwerderweg 8) en Wadwerderweg 13 dateren beide uit 1909 en hebben een
complexe plattegrond, erkers, balkons en samengestelde daken. Beide panden vertonen
jugendstil-invloeden. De villa Wadwerderweg 10 uit omstreeks 1917 heeft een
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complexe plattegrond en een samengestelde kap; in het materiaalgebruik is de invloed
van de jugendstil zichtbaar. Ander villa's met jugendstil-invloed zijn De Greede
(Raadhuisstraat 5, omstreeks 1923), opgetrokken naar plannen van de bouwkundige
Dertien, Hoogtjesstraat 1 (omstreeks 1910) en Streeksterweg 2 (omstreeks 1910);
de laatste met koetshuis. De villa Wadwerderweg 11 kwam in 1925 tot stand naar
plannen van W. Reitsema en heeft expressionistische kenmerken, zoals hoge daken,
uitkragende schoorstenen en ver overstekende goten. Wadwerderweg 6 is een
blokvormige villa met schilddak uit 1925, waarin de ontwerpers Bos en Berghuis
rationalistische invloeden hebben verwerkt.

Usquert, Boerderij Kloosterwijtwerd

Horeca. Het voorm. stationskoffiehuis ‘Huize de Landbouw’ (Stationsstraat 2) is
in 1894 gebouwd en bestaat uit twee langgerekte eenlaags beuken met zadeldaken
en een haakse kap. De ingang bevond zich in een uitbouw aan de lange zijde. Het
pand is gedecoreerd met enkele speklagen, sluit- en aanzetstenen, een fraai gesneden
daklijst en decoratie in de boogvelden boven de vensters. Het gebouw is uitgevoerd
met enkele neorenaissance-elementen. Het voorm. hotel Raadhuisstraat 27 dateert
uit 1914. Het heeft een overstekend afgeknot schilddak en een risalerend rechter
gedeelte. Het rechterdeel dateert uit 1929.
Boerderijen. De kop-hals-rompboerderij Kloosterwijtwerd (Kloosterwijtwerderweg
4) heeft een lang, onderkelderd en deels gepleisterd voorhuis met zadeldak tussen
topgevels. Het uit omstreeks 1650 daterende voorhuis is, blijkens een gedenksteen,
in 1817 grondig verbouwd. De twee schuren dateren uit 1843 en 1861. De boerderij
ontleent haar naam aan het johannieterklooster Wijtwerd, dat van 1217 tot 1625 op
dit terrein heeft gestaan. In de boerderij zijn nog enkele overblijfselen van het klooster
behouden gebleven, zoals een gotische schouw, een gebeeldhouwde Veronica-statie
(omstreeks 1550) en een haardplaat (1587). Op het terrein ligt een particuliere
begraafplaats met een toegangspoort en een grafkelder uit 1839 voor Anna de Cock.
Het monument daarop dateert uit 1867.
Langs de Steeksterweg staat een aantal interessante boerderijen. De uit 1852
daterende boerderij Zuidpool (Streeksterweg 79) heeft een dwars geplaatst voorhuis
met souterrain en omlopend schilddak. Het in neoclassicistische stijl
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Wadwerd bij Usquert, Villaboerderij Oudelaan

uitgevoerde pand heeft natuurstenen pilasters en een omlijste ingang, toegankelijk
via een dubbele hardstenen trap. Het voorhuis van de Boukemaheerd (Streeksterweg
75) kwam in 1934 tot stand naar ontwerp van Bos en Berghuis en is voorzien van
een driezijdig gesloten erker met balkon. De grote driekapsschuur dateert uit 1931,
maar heeft ook oudere delen.
De windmolen ‘Eva’ (Raadhuisstraat 19) is een grote met hout beklede, achtkante
stellingkoren- en pelmolen, gebouwd in 1891 door molenmaker Chr. Bremer voor
K.E. Welt. Van een in 1890 afgebrande voorganger is de bakstenen onderbouw
gebruikt. De molen werd daarbij niet enkel voorzien van zelfzwichting, maar ook
van zelfkruiing. Die molen was in 1818 van elders naar deze plek verplaatst; daarvan
getuigt een bewaard gebleven stichtingssteen.
Het aanjaagstation (Streeksterweg 81) van de N.V. Waterleidingmaatschappij
voor de Provincie Groningen (WAPROG) kwam in 1941-'43 tot stand naar ontwerp
van H.F. Mertens. Van de oorspronkelijke in U-vorm gegroepeerde gebouwen zijn
het aanjaagstation en het districtskantoor behouden gebleven. De bedrijfswoning is
gesloopt. De sobere eenlaags panden hebben een zadeldak en vensters met stalen
roedenverdeling.
Achter het station lag het laagreservoir. De tuin is aangelegd met advies van J.
Vroom.
Waterwerken. In de in 1718 aangelegde Middendijk werden in de loop van de
tijd diverse coupures gemaakt om het nieuwe, achterliggende land te kunnen bereiken.
Ten noorden van Usquert, bij de Zijlsterweg, bevindt zich een coupure met
schotbalkhuisje. Het eenvoudige houten huisje op de dijk dient voor de opslag van
de voor het sluiten van de coupure benodigde schotbalken. Bij de aanleg van de
Noorderdijk in 1811 kreeg de toen nieuw ontstane Noordpolder nabij de Zijlweg een
uitwateringssluis. Van die sluis is alleen de landzijde nog zichtbaar, omdat de zeedijk
in het kader van de Deltawet is verhoogd. De sluis is in 1980-'81 vervangen door
een modern gemaal. Naar ontwerp van J.H. van Loon is in het dijklichaam een
steenmozaïek gelegd.
Wadwerd. Dit gehucht ten westen van Usquert heeft een lintbebouwing langs de
Wadwerderweg, voornamelijk bestaande uit boerderijen. Een zeer grote boerderij
van het Oldambster type is ‘Watwerd’ (Wadwerderweg 62). Het onderkelderde
voorhuis, met afgewolfd zadeldak, omlijste ingang en geprononceerde kroonlijst,
dateert uit 1848. De schuur stamt uit 1917. De boerderij Wadwerderweg 68 heeft
een dwars geplaatst voorhuis met verhoogd middendeel en afgeknot schilddak,
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gebouwd in 1876 in eclectische stijl. De grote villaboerderij ‘Oudelaan’
(Wadwerderweg 82) heeft een tweebeukig, tweelaags voorhuis met zadeldaken,
gebouwd in 1924 in traditionele vormen naar ontwerp van C. de Groot. De ingang
bevindt zich in de zijgevel. De lange voorgevel heeft op de hoeken een erker met
overdekt balkon. De schuren dateren uit 1857. De grote, gepleisterde villa ‘Wadwerda’
(Wadwerderweg 89) met garage dateert uit omstreeks 1908. De villa is uitgevoerd
met jugendstil-elementen en heeft in- en uitspringende delen en een samengestelde
kap.

Veendam
Langgerekt kanaaldorp, ontstaan in 1647 toen Adriaen Geerts Wildervanck aan
weerszijden van de Oude Ee stukken hoogveen pachtte. Aan de oostzijde daarvan
groef men in 1647 het Veendammerdiep (nu Oosterdiep) en aan de westzijde in 1649
het Westerdiep. Door de aanleg van het Boven Dwarsdiep (1653) en het Beneden
Dwarsdiep (1671) werd een trechtervormig gebied omsloten. Ten zuiden van het
dorp liepen beide kanalen parallel door tot Bareveld. De nederzetting heette eerst
Boven-Muntendam, maar kreeg in 1655 de naam Veendam. Het zuidelijk gelegen
Wildervanck werd in 1702 van Veendam afgescheiden. In de 19de eeuw kreeg
Veendam drie bebouwingsconcentraties; in het noorden op de grens met Muntendam,
in het midden ter hoogte van de Kerkstraat en aan de zuidzijde op de grens met
Wildervank. Nadat in de eerste helft van de 19de eeuw de kustscheepvaart op de
Oostzee en Engeland van belang was, werd Veendam in de tweede helft van die
eeuw het centrum van de aardappelmeelindustrie. In 1919 ontstond hier het
Aardappelmeelverkoopbureau (Avébé). In de tweede helft van de 19de eeuw kwamen
in het noorden uitbreidingen tot stand langs de Nieuwe Laan (nu Jacob Bruggemalaan)
en in het zuiden langs de Kleine Laan (nu Schoolstraat). Langs de Bocht Oosterdiep
tussen Julianalaan en Stationsstraat verrees de rijkste bebouwing waardoor dat deel
‘Gouden Eiland’ ging heten, ten oosten daarvan kwam de ‘Achterstad’ tot
ontwikkeling. Bij een grote

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

215

Veendam, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Herv. kerk (zie p. 215)
Alg. begraafplaats (p. 215)
R.K. kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming (p. 216)
Raadhuis (p. 216)
Postkantoor (p. 216)
Bouwhuis (p. 216)
Rijks Hogere Burger School (p. 216)
MULO-school (p. 216)
School met den Bijbel (p. 216)
openbare lagere school Ubbo Emmius (p. 216)
landbouwhuishoudschool Alina Doornbosch (p. 216)
hotel-restaurant Java (p. 216)
kantoorpand Beneden Oosterdiep 23-25 (p. 216)
Landbouwhuis (p. 216)
Machinefabriek (p. 217)
Avébé (p. 217)
Elektriciteitscentrale (p. 217)
Station (p. 217)
Spoorwegdraaibrug (p. 217)
Hertenkamp (p. 217)
Julianapark (p. 217)
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Veendam, Alg. begraafplaats, grafsteen P.H. Hazewinkel (rechts)

brand in 1906 ging een deel van het centrum bij Bocht Oosterdiep en Molenstreek
in vlammen op. In 1910 kreeg Veendam een station aan de nieuwe spoorlijn van
Zuidbroek naar Stadskanaal. Na in 1908 te zijn bedacht kwam in 1913-'14 het ruim
opgezette uitbreidingsplan Tusschendiepen tot ontwikkeling, gesitueerd tussen Oosteren Westerdiep, Kerkstraat en Nieuwe Laan. In 1935 volgde het uitbreidingsplan
Zuid. Na de oorlog werd een groot deel van de kanalen gedempt en verrees ten
noorden van de Nieuwe Laan het uitbreidingsplan Noord. Met de westelijke
uitbreidingen vanaf de jaren zeventig is Veendam nu de grootste plaats in de
voormalige Veenkoloniën.
De Herv. kerk (J.G. Pinksterstraat 1) [1] is een zeer brede, recht gesloten zaalkerk
met een toren van twee geledingen met ingesnoerde naaldspits. De kerk en het
onderste deel van de toren kwamen in 1660-'62 tot stand. In 1767 verbreedde men
de kerk. Rond 1900 werd de toren omklampt, verhoogd en kreeg het zijn huidige
spits. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf met trekbalken die op toskaanse
halfzuilen rusten. De 17de-eeuwse Ommelander Bank heeft een gesneden opzetstuk
voorzien van het wapen van Adriaen Geerts Wildervanck; de bank is door H.A. ter
Reegen gerestaureerd. De rococo-preekstoel uit 1767 draagt het wapen van Veendam.
Van het uit 1824 stammende orgel gebouwd door J.W. Timpe bleef enkel de door
H.A. ter Reegen gesneden kast bewaard.
De Alg. begraafplaats (Raadhuisplein ong.) [2] werd rond 1850 aangelegd als
zuidelijke verlenging van het kerkhof en in 1921 uitgebreid. De lommerrijke
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begraafplaats is een van de belangrijkste in de provincie Groningen en heeft veel
interessante zerken, waaronder diverse voor zeelieden. De grafsteen van P.H.
Hazewinkel (†1882) is voorzien van een wereldbol ter herinnering aan diens reis om
de wereld (1852-'54). Interessant zijn verder het gietijzeren monument voor ds. I.
Sannes (†1856), de kolomzuil voor L. van Linge (†1896), de bijbelzuil voor ds. J.
van Petegem (†1914) en de zerk voor A. Winkler Prins (†1908).
De R.K. kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming (Boven Oosterdiep 79) [3] is
een driebeukige neoclassicistische zaalkerk met door een fronton bekroonde
middenrisaliet en ingezwenkte zijkanten. De kerk werd in 1844-'45 gebouwd naar
plannen van W.L. Hasselbach. In 1924 verving men het bestaande koor door een
recht gesloten neogotisch koor naar plannen van W. te Riele. Het interieur heeft een
gestuct houten tongewelf over de middenbeuk, ondersteund door een architraaf met
ionische zuilen. Tot de inventaris behoren een preekstoel en beelden vervaardigd
door H.A. ter Reegen en een neogotisch hoofdaltaar (1924). De polychromie van de
kerk werd in 1924 aangebracht door W. Triffterer.
Het raadhuis (Raadhuisplein 5) [4] verrees in 1878 in neoclassicistische vormen.
Bij een verbouwing in 1913 naar plannen van J. Stuivinga kwamen een voorbouw
in neorenaissance-vormen en een op de ridderzaal te Den Haag geïnspireerde raadzaal
tot stand. In 1968 verrees een nieuwe vleugel aan de achterzijde.
Het postkantoor (Beneden Oosterdiep 61) [5] werd gebouwd in 1901-'03 naar
plannen van rijksbouwmeester C.H. Peters, in simpele, op de neogotiek geënte
vormen.
Het bouwhuis (J. Bruggemalaan 72) [6] werd in 1918 gebouwd als werkplaats
van de dienst gemeentewerken en uitgevoerd in cottagestijl. De directeurswoning
‘D'Ae-steen’ (J. Bruggemalaan 74) stamt eveneens uit 1918.
Scholen. In het gebied Tusschendiepen bezit Veendam een goede selectie
schoolgebouwen. De voorm. Rijks Hogere Burger School (Winkler Prinsstraat 5)
[7] is een V-vormig pand met geprononceerde hoekgevel in ‘Um 1800’-vormen,
gebouwd in 1910-'11 naar plannen van rijksbouwmeester J.A. Vrijman. Sinds 1992
biedt het onderdak aan het Veenkoloniaal Museum. De eveneens in ‘Um
1800’-vormen uitgevoerde MULO-school (Hertenkampstraat 6) [8] stamt uit 1915
en is ontworpen door J. Stuivinga. Verder noemen we de School met den Bijbel (Ds.
Petersenstraat 1) [9] uit 1916, de openbare lagere school ‘Ubbo Emmius’ (Ds.
Petersenstraat 3) [10] uit 1921 en de voorm. landbouwhuishoudschool ‘Alina
Doornbosch’ (Stationsstraat 5) [11] uit ongeveer dezelfde tijd.
Woonhuizen. Van de oudste bebouwing is die langs de Bocht Oosterdiep het best
bewaard gebleven. Bocht Oosterdiep 18 is een zeldzaam restant van een
vroeg-19de-eeuwse Veenkoloniale woning met asymmetrische puntgevel en de
ingang in een krimp. Dwarse panden met verhoogd opgaand middendeel, uitgevoerd
in eclectische vormen zijn.
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Bocht Oosterdiep 54 (circa 1860), 52 (circa 1870), Beneden Oosterdiep 63 (1888)
en 209 (1893). Tweelaags en met een uitgebouwd erkerdeel zijn de herenhuizen
Bocht Oosterdiep 47 (1897) en 1 (1904). Jugendstil-invloeden

Veendam, Rijks Hogere Burger School

zijn te vinden bij het herenhuis Bocht Oosterdiep 17 (1904) naar plannen van J.A.
Hooykaas en Buitenwoelkade 5 (circa 1905). Imposant is de blokvormige villa
Buitenwoelkade 2, gebouwd in 1911 in ‘Um 1800’-vormen. Het in 1913-'14 naar
plannen van P. Verhagen aangelegde uitbreidingsplan Tusschendiepen heeft een
groot aantal vrijstaande en dubbele burgerwoningen met overwegend
expressionistische details. Tot de eerste woningen behoorden E.E. Stolperlaan 5-23
naar ontwerp van J. Stuivinga, die in nummer 21 zijn naamsteentje liet aanbrengen.
Ook het uit 1917 daterende blok woningen Hertenkampstraat 1-4 is van zijn hand.
Verder zijn interessant: Parallelweg 9 (circa 1914) - nog met chalet-elementen Parallelweg 13 (circa 1921), Van Beresteynstraat 3 (1922), naar plannen van E. van
Linge, en Van Beresteynstraat 33 (1923) naar plannen van j. Siccama. Het dubbele
woonhuis U. Wilkenstraat 15-17 werd ontworpen door J.H. van den Broek. In
tegenstelling tot zijn overige oeuvre verwijzen bij dit pand alleen de witgepleisterde
gevels naar het Nieuwe Bouwen. Nabij het gedempte Boven Westerdiep verrezen
rond 1955 de gestapelde woningen Kazimierstraat 13-27 in verzorgde
wederopbouwarchitectuur.
Winkels. Voorbeelden van rijk uitgevoerde eclectische woon- en winkelpanden
zijn Bocht Oosterdiep 19 (circa 1895) en Bocht Oosterdiep 23 (circa 1900). De laatste
heeft nog een aanbouw uit circa 1880.
Het hotel-restaurant Java (Prins Hendrikplein 7) [12] werd rond 1885 gebouwd
in eclectische vormen.
Kantoorpanden. Hetvoorm. kantoorpand Beneden Oosterdiep 23-25 [13] stamt
uit circa 1906 en vertoont zowel jugendstil-details als Berlagiaanseinvloeden. Het
Landbouwhuis (Molenstreek 13) [14] werd in 1917 gebouwd nabij een molenromp.
Boerderijen. Een belangrijk, nog vroeg-19de-eeuws voorbeeld van een
Veenkoloniale boerderij met asymmetrische puntgevel en krimp is Beneden
Oosterdiep 126. De in 1874-'75 gebouwde boerderij Beneden Westerdiep 89 is een
rijk uitgevoerd voorbeeld van het Oldambster type.
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Industriegebouwen. De machinefabriek van H.L. Trip (Boven Oosterdiep 85)
[15] werd rond 1880 gebouwd en circa 1890 uitgebreid. De directeurswoning (Boven
Oosterdiep 87) stamt uit 1887. Van de eens zo belangrijke aardappelmeelindustrie
resteert weinig; de D.W.M.-brug (tegenover de Schoolstraat) geeft toegang tot het
hoofdkantoor van de Avébé [16], gevestigd in een neoclassicistisch fabrieksdeel uit
circa 1890.
De voorm. elektriciteitscentrale (Molenstreek 312-314) [17] werd in 1901
gebouwd voor de ‘Eerste Nederlandse Electriciteits Maatschappij’. Het forse gebouw
in sobere neorenaissance, met machinehal en kantoordeel met dakerker en hijsluik,
is momenteel als pottenbakkerij in gebruik.
Het station (Parallelweg 2-6) [18] werd in 1909 ontworpen door Ed. Cuypers voor
de Noord-Ooster Locaal Spoorwegmaatschappij en is het enige station voor die
maatschappij met afgeplatte daken.
Bruggen. Van de vele bruggen in Veendam zijn enkele tussen 1900 en 1910
gebouwde exemplaren bewaard gebleven, waaronder de ophaalbruggen ‘Sarabrug’
(bij Bocht Oosterdiep 47), ‘Willemsbrug’ (tegenover Boven Oosterdiep 52) en ‘K.
& J. Wilkensbrug’ (tegenover Boven Oosterdiep 138) en de draaibruggen bij Bocht
Oosterdiep 56 en tegenover Boven Oosterdiep 118. De spoorwegdraaibrug (bij
Molenstreek 312) [19], bestaande uit geklonken ijzeren liggers, werd in 1909
gebouwd.
Parken. Het Hertenkamp (Hertenkampstraat ong.) [20] kwam rond 1916 tot stand
als onderdeel van de wijk Tusschendiepen. Het Julianapark (Julianalaan ong.) [21]
werd rond 1938 aangelegd aansluitend op de algemene begraafplaats.
Het monument aan de Aekade werd in 1934 geplaatst ter gelegenheid van de
opening van de waterleiding in 1934.
Ommelanderwijk. Dit langgerekte kanaaldorp ten oosten van Veendam ontstond
toen de Ommelander compagnie in 1653 de Ommelanderwijk liet graven. Ten noorden
hiervan was in 1650 al het Zuidwendinger Hoofddiep aangelegd. Nabij de samenkomst
van beide kanalen verrees in 1845 de Herv. kerk (Kerkpad 5), een neoclassicistische
zaalkerk met afgewolfde voorgevel en dakruiter. Langs beide kanalen staan enkele
interessante boerderijen; van het Oldambster type bijvoorbeeld Zuidwending 141
(circa 1890) en van de villaboerderijen Ommelanderwijk 327 (1916), Zuidwending
219 (1918) - in ‘Um 1800’-vormen - en Zuidwending 2 (circa 1935). De
Strostoffabriek Phoenix (tegenover Ommelanderwijk 49) werd gesticht in 1891. Van
de papierfabriek uit 1927 resteert de huidige voorbouw. De Isr. begraafplaats van
Veendam en Wildervank (bij Sluisweg 92) werd rond 1880 aangelegd en heeft een
dienstwoning uit circa 1920.

Visvliet
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(gemeente Zuidhorn)
Komdorp, ontstaan in de middeleeuwen uit een aan de Lauwers gelegen uithof van
het nabijgelegen, verdwenen klooster Jeruzalem te Gerkesklooster. Het was in de
16de eeuw een van de grotere dorpen in Groningen. Tot in de 20e eeuw was de steenen dakpanindustrie een van de belangrijkste bestaansbronnen.
De Herv. kerk (Heirweg 16), oorspronkelijk gewijd aan St. Philippus en St.
Jacobus, is een gepleisterde eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en dakruiter.
De laat-gotische kerk is blijkens een stichtingssteen in 1427 gesticht door de abt van
Gerkesklooster. Aan een uitbreiding naar het westen in het midden van de 16de eeuw
- in opdracht van hetzelfde klooster - herinnert in het koor een gedenksteen uit 1557
met de wapens van Gerhardus Wiltinck van Dwingel. In de dakruiter hangt een klok
uit 1630, gegoten door Hans Falck. Tot de kerkinventaris behoren diverse
17de-eeuwse banken, waaronder enkele familiebanken met spijlenfriezen in het koor,
een door Jan de Rijk fraai gesneden preekstoel met klankbord (1714) en een door P.
van Oeckelen gebouwd orgel (1869).
Woonhuizen. De net buiten het dorp gelegen monumentale eenlaags
rentenierswoningen Heirweg 5 en Heirweg 12 zijn in de tweede helft van de 19de
eeuw in eclectische trant gebouwd.
Boerderijen. In het dorp staat de boerderij met dwars geplaatst voorhuis E.
Eisingastraat 21 uit het midden van de 19de eeuw. Ten noordoosten van het dorp
ligt de monumentale kop-halsromp-boerderij Pieterzijlsterweg 5 uit omstreeks 1875
met koetshuis en twee schuren.
De poldermolen ‘Hilmahuister’ (Oude Dijk ong.) is een met riet gedekte achtkante
bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd in 1868 gebouwd
ter ontwatering van het noordelijke deel van de Hilmahuistermolenpolder.

Vlagtwedde
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw op een zandrug tussen twee takken van de Ruiten-Aa.
Vlagtwedde was het hoofddorp van de heerlijkheid Westerwolde die in 1619 bezit
werd van de stad Groningen. Vanaf 1850 ontstond lintbebouwing langs de
Onstwedderweg, de Schoolstraat en het Oosteinde (nu Wilhelminastraat). De structuur
van het esdorp is redelijk bewaard gebleven, met een brink bij de kerk en een brink
bij de splitsing van de weg van Wedde richting Onstwedde en Bourtange. Van de
oudere bebouwing is, mede door de sloop van het rechthuis in 1903, weinig over.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn vooral aan de noordzijde enkele nieuwbouwwijken
tot stand gekomen.
De Herv. kerk (Kerkstraat 1) is een gepleisterde eenbeukige kerk met driezijdig
gesloten koor; de toren heeft twee geledingen en een stompe spits. Het westelijke
deel van de kerk stamt gezien de aanwezigheid van tufstenen muurdelen mogelijk
nog uit het einde van de
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13de eeuw. In de eerste helft van de 16de eeuw kreeg de kerk een nieuwe koortravee
en -sluiting. De bepleistering is waarschijnlijk aangebracht bij herstelwerk in 1837.
De neoclassicistische toren verrees in 1856 ter vervanging van een vrijstaande houten
klokkestoel. Na herstel in 1933 werd de kerk in 1975-'76 gerestaureerd. Het interieur
wordt overdekt door kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren een eenvoudige
17de-eeuwse preekstoel, een orgel uit 1901 en een grafzerk met Lodewijk
XIV-ornament voor Theodorus Cloppenborch (†1748).
De Geref. kerk (Vledderkamp 60) is een zaalkerk met geveltoren, gebouwd
omstreeks 1920. De kerk bevat een orgel uit de tweede helft van de 18de eeuw, dat
in 1904 bij plaatsing in de Geref. kerk te Emmen door J. Proper werd aangepast en
rond 1935 naar deze kerk kwam.
Het verenigingsgebouw voor Vrijzinnig Hervormden (Onstwedderweg 6), een
pand met L-vormige plattegrond, is gebouwd in 1923 in lichtexpressionistische
vormen.
De voorm. marechausseekazerne (Onstwedderweg 24) is een fors pand met
uitspringend middendeel uit 1922. Het werd al in 1927 ingericht als tehuis voor
epileptische vrouwen en doet nu dienst als pension.
Het woonhuis Wilhelminastraat 61, gebouwd rond 1895 als dokterswoning, moet
als enige van de weinige oorspronkelijke woonhuizen genoemd worden.
Boerderijen. Van rond 1870 dateert Kerkstraat 3, een gave kleine
hallenhuisboerderij met dwarsdeel. Uit dezelfde tijd, maar groter is Schoolstraat 29,
een boerderij van het Oldambster type met onderkelderd voorhuis en omlijste ingang.
De kazemat van het type stekelvarken, gelegen nabij de plaats waar de
Vledderkamp het Ruiten-Aa-kanaal kruiste, werd in 1939 gebouwd.
Wollinghuizen. Dit esdorp ten zuiden van Vlagtwedde is ontstaan langs de
Ruiten-Aa. Wollinghuizerweg 141 en 145 zijn goede voorbeelden van eenvoudige
landarbeiderswoningen van het ‘krimpentype’ met smaller voorhuis en breder
schuurgedeelte. De boerderij Wollinghuizerweg 90 is een Oldambster boerderij met
terugliggende ingangspartij onder een loggia met balkon. De Wollinghuizersluis (bij
Hogebrugweg 3) werd in 1911-'17 gebouwd als schutsluis met stuw en loskade in
het Ruiten-Aa-kanaal. In 1939 werd er een kazemat van het type stekelvarken aan
toegevoegd. De ophaalbrug is na de oorlog vernieuwd.

Vriescheloo
(gemeente Bellingwedde)
Dorp, ontstaan op een zandrug die al sinds de 11de eeuw werd bewoond. Wellicht
is het dorp een stichting van het norbertijnenklooster uit het Friese Dokkum. Het
bebouwingslint van het agrarische wegdorp kent twee verdichtingen: rond de kerk
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in het noordoosten en rond de molen in het zuidwesten. Bij het laatstgenoemde deel
ontstond na de oorlog een kleine woonwijk.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 119) is een gepleisterde zaalkerk met recht gesloten
koor en een slanke toren van twee geledingen met ingesnoerde naaldspits. De kerk
werd in 1717 op de huidige plaats gebouwd ter vervanging van een oudere kerk
elders. Het gebouw is opgetrokken met een zwaardere voet met

Vriescheloo, Herv. kerk

aan de lange zijde een rij rondboogvensters en aan de oostzijde twee kleine, later
dichtgemaakte, vensters. De toren verrees in 1841 en kreeg in 1925 een tweede
geleding en de huidige spits. In de kerk staat een preekstoel; de van corinthische
zuiltjes voorziene kuip is uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Het klankbord
stamt uit 1775 en toen is ook de tekst ‘....Doccumanus abbas me fieri fecit Anno
1560’ aangebracht. De kerkvloer bevat zerken van onder meer de eerste predikant,
Petrus Eggens (†1719). In de toren hangt een klok uit 1679, gegoten door Claudius
Fremy.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 88) stamt uit omstreeks
1880 en werd volgens een gevelsteen verbouwd in 1892 naar plannen van H. Dik.
Het gebouw is nu een restaurant. De Chr. lagere school met onderwijzerswoning
(Dorpsstraat 137-139) werd in 1935 gebouwd.
Boerderijen. De uit omstreeks 1875 daterende grote boerderij Dorpsstraat 102
behoort tot het Oldambster type en heeft een onderkelderd voorhuis, een afgewolfd
dak en een omlijste ingang met corinthische pilasters. De baander aan de voorzijde
is schuin tussen de eerste en de tweede krimp geplaatst. De Kremershoeve (Dorpsstraat
106) heeft een voorhuis in kubistisch-expressionistische vormen uit omstreeks 1930.
Windmolen ‘De Korenbloem’ (Wedderweg 25a) is een achtkante stellingkorenen pelmolen, gebouwd in 1895 voor R. Rautenberg door molenmaker Siefken. Er is
gebruik gemaakt van onderdelen van een uit 1803 stammende oliemolen uit Scheemda.
De in 1973 gerestaureerde molen heeft een met dakleer beklede romp en bakstenen
voet.
Veelerveen. Dit ontginningsdorp ten zuidoosten van Vriescheloo is ontstaan na
aanleg van het Vereenigd of B.L. Tijdenskanaal in 1911-'17. De ontwikkeling is
sterk bepaald door de in 1914 opgerichte aardappelmeelfabriek Westerwolde (1962
gesloten). De Geref. kerk (Veelerveensterweg 104) is een zaalkerk uit 1922; deze
heeft aan de voorzijde een slanke toren met open klokkenstoel. De dubbele
arbeiderswoningen Verbindingsweg 5-15 kwamen in 1920-'22 tot stand in opdracht
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van de woningbouwvereniging ‘Bellingwolde’ naar planne van M.J. Granpré Molière.
Om zoveel mogelijk lucht en licht in de woningen te laten doordringen zijn de
woningen opvallend ondiep en hebben de vertrekken aan beide zijden vensters.
Nieman's Meuln (Loosterweg ong.) is een achtkante stellingkorenmolen, gebouwd
in 1916 voor H. Vos door molenmaker P. Wiertsema. Er is gebruik gemaakt van
onderdelen van een poldermolen aan het Koediep te Midwolda. De in 1964-'65
gerestaureerde molen heeft een met dakleer beklede romp op een bakstenen voet.

Wagenborgen
(gemeente Delfzijl)
Wegdorp, ontstaan op een zandrug en bewoond sinds de 11de eeuw. Het dorp kwam
vooral na 1873 verder tot ontwikkeling dankzij de stichting van de vereniging ‘Tot
Christelijke Liefdadigheid’, door W., J. en T. Brons. De familie Brons bezat tevens
een smederij waar stoomdorsmachines werden gebouwd. Uiteindelijk leidde dit tot
de oprichting van de Bronsmotorenfabriek die al spoedig naar Appingedam verhuisde.
Na de Tweede Wereldoorlog ging het psychiatrisch ziekenhuis een groot deel van
de noordzijde van het dorp beslaan, terwijl het dorp zelf zich vooral ten oosten van
de hoofdweg uitbreidde.
De Herv. kerk (Hoofdweg 41) is een zaalkerk waarvan de toren voorzien is van
een balustrade, een korte lantaarn en een achtkante spits. De kerk werd 1883 in
neoclassicistische vormen gebouwd ter vervanging van een al in 1828 sterk gewijzigde
middeleeuwse kerk. Het ontwerp is van J. Brons - stichter van de
Bronsmotorenfabriek. Tot de inventaris behoren een door Berent Berents gemaakte
preekstoel (1661) en een door M. Vermeulen gebouwd orgel (1913). Voor de
torendeur bevindt zich een grafzerk van ds. Berent ten Have (†1789).
De Geref. kerk (Kerkstraat 50) is een sobere zaalkerk, gebouwd in 1928 naar
plannen van A. Akkerman.
De Chr. lagere school (Hoofdweg 15) dateert uit 1921 en is een tweelaags school
met enig decoratief metselwerk.
Het psychiatrisch ziekenhuis ‘Groot Bronswijk’ (Familie Bronsweg) werd in
1873 opgericht als vereniging ‘Tot Christelijke Liefdadigheid’, waarna in 1874 het
eerste gebouw verrees. Aan het eind van de 19de eeuw stonden er tien, van bijbelse
namen voorziene, paviljoens, waarvan de meeste echter zijn gesloopt of ingrijpend
verbouwd bij uitbreidingen in de jaren dertig en zeventig. De watertoren zal in 1891
zijn gebouwd en werd in de jaren twintig verhoogd.

Warffum
(gemeente Eemsmond)
Wierdedorp met een rechthoekige structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen op
een kwelderwal. Het dorp wordt rond 800 voor het eerst vermeld als ‘Werfhem’. De
hoofdstructuur bestaat uit evenwijdige rechte straten in noordzuidrichting. De
bebouwing was vanouds geconcentreerd tussen de Oosterstraat en de Torenweg. In
de tweede helft van de 19de eeuw trad verdichting van de bebouwing op en groeide
het dorp uit langs de uitvalswegen, zoals de Westeren de Oostervalge, de Oosterstraat

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

en de Noorderstraat. Die groei zette na 1900 door en er ontstonden kleine
nieuwbouwwijken, zoals rond 1933 de wijk

Warffum, Dorpsstructuur

Helpman. Hier werd op basis van de landarbeiderswet (1918) een twintigtal
landarbeiderswoningen van het krimpjestype gebouwd. In het dorpscentrum bevindt
zich het Openluchtmuseum Het Hoogeland. Omdat een deel van het museum bestaat
uit bestaande dorpsbebouwing, voegt het zich naadloos in het dorpsbeeld.
De Herv. kerk (Torenweg 18) is een gepleisterde eenbeukige zaalkerk met
driezijdige koorsluiting en een ongepleisterde, ongelede westtoren met ingesnoerde
spits. Het lange schip is van oorsprong romaans, maar nu niet meer als zodanig
herkenbaar, onder meer vanwege de hoge vensters. Het koor dateert waarschijnlijk
uit de tweede helft van de 16de eeuw. De toren verrees in 1638 en heeft hoekblokken,
spitsboogvormige galmgaten en een wijzerplaat uit 1872. In de toren hangt een klok
uit 1686, gegoten door C. Spronneaux en H. Veri. De kerk werd bepleisterd in 1895,
toen het gebouw naar ontwerp van N.W. Lit een neogotisch uiterlijk kreeg. Neogotisch
zijn met name het zuidportaal en de toen aangebrachte toegang in de koorsluiting.
De toren is in 1971 weer ontpleisterd. Tot de kerkinventaris behoort onder meer
18de-eeuws meubilair. Het orgel dateert uit 1812 en is gebouwd door J.W.
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Warffum, Catechisatielokaal

Timpe met snijwerk van M. Walles & Zn.
Het catechisatielokaal (Kerkstraat 9) dateert uit omstreeks 1870. Het uit twee
evenwijdige bouwdelen bestaande pand heeft overstekende zadeldaken met geschulpte
windveren en rondboogvensters met gietijzeren roedenverdeling. De pastorie
(Pastorieweg 24) is het oudste bewaard gebleven stenen huis van het Groningse
platteland en bestaat uit een tweelaags bouwdeel met schilddak en links een lagere
aanbouw met rondboogingang. Ondanks ingrijpende verbouwingen bleef de
middeleeuwse kern van het rechter bouwdeel bewaard. Het muurwerk van dit zaalhuis
met opkamer - een zogeheten ‘krusselwarck’ - dateert van omstreeks 1300. Het pand
werd verbouwd in 1500. De nu nog aanwezige traptoren en het linker bouwdeel
werden toegevoegd in 1634. In de 18de eeuw heeft men waarschijnlijk de ingang in
de rechter zijgevel op de huidige plek aangebracht. Het huidige, grotendeels
gepleisterde uiterlijk is in de 19de eeuw ontstaan.
De Geref. kerk (Hoofdstraat 27) is een zaalkerk uit 1886, gebouwd naar plannen
van T. Huizinga. De voorgevel heeft gepleisterde en bakstenen siermotieven. De
rondboogvensters zijn voorzien van een gietijzeren roedeverdeling met ronde vormen.
De kerk bevat een door J. Spooreman gebouwd orgel uit 1783, dat in 1906 naar deze
kerk is verplaatst. De pastorie (Oosterstraat 29) dateert uit dezelfde tijd als de kerk
en heeft eveneens bakstenen en gepleisterde decoraties in eclectische vormen.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Schoolstraat 4) - nu het
ingangsgebouw van het Openluchtmuseum - werd in 1887-'88 gebouwd als zesklassige
school. Achter het voorgebouw met verhoogd middengedeelte ligt een lange vleugel
met lokalen. De voorgevel is voorzien van stucdecoraties. De school staat in
verbinding met de ernaast gelegen voorm. kosterij (Schoolstraat 2), een tweebeukig
dwars pand met schilddaken dat nu ook deel uitmaakt van het museum. Het voorste
bouwdeel kwam in 1884 tot stand ter vervanging van een oudere woning en was het
woonhuis van de koster, die tot 1887 ook schoolmeester was. De voorgevel heeft
een omlijste ingang met snijraam en een later verhoogd middengedeelte met fronton.
Het achterste bouwdeel, dat gedeeltelijk aanzienlijk ouder is, had lange tijd twee
schoollokalen. Het interieur bevat een van elders afkomstige schouw uit 1564 met
renaissance-vormen. De voorm. Chr. lagere school (Noorderstraat 16) werd in 1919
gebouwd als vierklassige school naar ontwerp van P. en J. Tilbusscher. Het is nu een
jeugdsoos.
Het voorm. raadhuis (Oosterstraat 12), gebouwd in 1928 naar plannen van E. van
Linge, vertoont invloeden van het Nieuwe Bouwen. Het bestaat uit een aantal in- en
uitspringende kubische bouwdelen van twee en drie bouwlagen met een plat dak en
enkele overstekende schuine daken. In de voorgevel is het gemeentewapen
aangebracht.
Het Vrouw Fransens- of Geertje Schiltgasthuis (Hoofdstraat 17a) is een uit de
stad Groningen afkomstig eenvoudig eenlaags pand met zadeldak. Aan weerszijden
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van de gang bevindt zich een eenkamerwoning. Volgens een gedenksteen met
Lodewijk XV-vormen is het gasthuis in 1668 gesticht en in 1768 gerenoveerd. In
1969-'70 heeft men het vanuit Groningen naar het Openluchtmuseum verplaatst en
in de 18de-eeuwse toestand herbouwd.
De diaconiewoningen (Kerkstraat 1-7) dateren volgens een stichtingssteen in de
zijgevel uit 1870. De woningen hebben zesruitsvensters en een schilddak haaks op
de Kerkstraat.
Woonhuizen. Van de rentenierswoning Schoolstraat 8 resteert het
midden-19de-eeuwse eenlaags voorhuis met omlijste ingang, schilddak en grote
bakstenen dakkapel. Het achterhuis is in 1911 afgebroken en vervangen door het
aangebouwde rechthoekige woonhuis Oosterstraat 37. Uit 1896 dateert 't Venhoes
(Oosterstraat 35), een eenlaags pand met schilddak. Aan de achterzijde bevindt zich
een haakse uitbouw met zadeldak uit de tweede helft van de 18de eeuw. Dit was een
voorhuis waarvan de schuur bij de bouw van de woning in 1896 is gesloopt. Dit
oudste gedeelte is nu als onderdeel van het museum ingericht als eenkamerwoning.
Het Huis Markus (Oosterstraat 25-27) werd in 1834 in opdracht van A. Markus van
een eenkamerwoning vergroot tot een dubbele woning met winkel. Nadien is het ook
aan de achterzijde uitgebreid. Nummer 27 is thans als deel van het museum ingericht
als een woning uit de eerste helft van de 19de eeuw met een slagerij van rond 1900.
Nummer 25 wordt bewoond. Andere voorbeelden van eenvoudige 19de-eeuwse
woonhuizen met schuren aan de achterzijde zijn Hoofdstraat 21, Hoofdstraat 23 en
Oosterstraat 22.
In de omgeving van het station liggen enkele villa's. Welgelegen (Stationsweg 9)
is een gepleisterde eenlaags villa met zadeldak en verhoogd middendeel, gebouwd
rond 1870 in eclectische stijl. Langs de dakoverstekken zijn decoratief gesneden
windveren aangebracht. Westervalge 14 is een eenlaags villa met afgeknot schilddak,
gebouwd in 1877 met eclectische invloed. Een erker aan de voorzijde is opgetrokken
tot een torenachtige opbouw met tentdak. Eclectische vormen hebben verder
Oosterstraat 67, een villa met naastgelegen koetshuis (1902), en Noorderstraat 5,
een woning met verhoogd middenrisaliet en hoekpilasters (omstreeks 1905).
Stationsweg 15 is een eenlaags villa uit omstreeks 1906, met omlopend schilddak,
bakstenen dakerker en een serre. Het pand heeft decoraties van baksteen en
geglazuurde tegeltjes. De woning met atelier Oosterstraat 58 is in 1930 door Job
Hansen ontworpen voor kunstschilder Ekke Kleima. Beiden behoorden tot de
Vereniging Groninger Kunstkring ‘De Ploeg’. De woning combineert moderne
elementen, zoals het platte dak en stalen ramen, met traditionele elementen als een
kroonlijst.
Horeca. De voorm. kroeg annex
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Warffum, Boerderij Oosterstraat 34

winkeltje ‘Bie Koboa’ (Hoofdstraat 19) is een laag vroeg-19de-eeuws pand met
schilddak met achteraanbouw. Thans maakt het deel uit van het Openluchtmuseum.
Uit omstreeks 1895 dateert Café ‘Spoorzicht’ (Havenstraat 1), een gepleisterd pand
met schilddak en verhoogd middendeel. Het is uitgevoerd met chaletstijl-elementen.
Rechts is een kleine aanbouw met de ingang.
Boerderijen. Aan de rand van de wierde ligt een aantal boerderijen, zoals
Oosterstraat 34. Deze boerderij bestaat uit een lang voorhuis met aan de korte zijde
een aangebouwde schuur. Het voorhuis met afgewolfd zadeldak heeft de omlijste
ingang in het midden van de lange gevel aan de straatzijde. Volgens een gedenksteen
dateert de boerderij uit 1742 maar is hij herbouwd in 1866. De Zijlemaheerdt
(Oostervalge 38) is een kop-hals-romp-boerderij met dwars geplaatst voorhuis onder
afgewolfd zadeldak. Het voorhuis dateert waarschijnlijk uit 1855, de twee
achtergelegen schuren uit 1817.
Jaagpaal (Schoolstraat 4). Op het museumterrein staat een 19de-eeuwse ijzeren
jaagpaal met houten rolpaal. Dergelijke palen stonden in een bocht langs het water
aan het jaagpad van een trekvaart. Door de lijn langs de rolpaal te halen kon de
trekschuit in de juiste richting worden gestuurd.
De sluis in de Noordpoldervaart vormt met de sluismeesterswoning (Oudendijk
39) en de twee voetgangersbruggen een vrij gaaf geheel uit de jaren twintig van de
19de eeuw.
Rottumeroog. Dit meest oostelijk gelegen Nederlandse waddeneiland, gelegen
ten noorden van Warffum en Usquert, dankt zijn naam aan het feit dat het in de
middeleeuwen grotendeels behoorde tot het bezit van het klooster te Rottum. De
bebouwing bestaat nu slechts uit een voorm. voogdwoning, een reddingshuisje en
een opmerkelijke gietijzeren zeekaap uit 1883. De zeekaap is ontworpen door Q.
Harder en A.C. van Lo, constructeurs van de Bouwkundige Dienst van het
Loodswezen, en gegoten bij de firma D.A. Schretlen & Co. Het bouwwerk was een
onderdeel van de 19de-eeuwse kustbewaking. De kaap staat op zes poten en bestaat
uit vijf op elkaar geplaatste, steeds kleinere, opengewerkte gietijzeren gebinten, die
onderling zijn verbonden door zeskantige gietijzeren koppelstukken.

Warfhuizen
(gemeente De Marne)
Wierdedorp, ontstaan in de middeleeuwen op twee wierden - Warfhuizen en Burum
- aan weerszijden van het Warfhuister Loopdiep. Op de noordelijke wierde verrees
de middeleeuwse parochiekerk. In de tweede helft van de 19de eeuw kwam langs
het water enige industriële bedrijvigheid tot ontwikkeling, maar die is nu geheel
verdwenen. De bebouwing concentreert zich aan weerszijden van het diep en langs
de verbindingsweg tussen de wierden, de Baron van Asbeckweg. Deze weg is
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genoemd naar de eigenaar van de in 1823 gesloopte, direct ten zuiden van het dorp
gelegen borg Lulema.

Warffum, Sluis in de Noordpoldervaart

De Herv. kerk (Baron van Asbeckweg 13) is een door pilasters gelede zaalkerk
met driezijdige sluiting en een ongelede toren met ingesnoerde spits. De kerk dateert
in haar huidige neoclassicistische vorm uit 1854 en verving een vervallen
middeleeuwse kerk. De neoclassicistische ingang is opgenomen in de koorsluiting.
De toren dateert uit 1798. De kerk bevat een 18de-eeuws orgel, dat in 1855 uit de
Remonstrantse kerk te Groningen is overgebracht. De kerk ligt op een verhoogd
kerkhof.
De pastorie (Baron van Asbeckweg 4) ligt op een deels omgracht terrein. Het
eenlaags pand met omgaand schilddak en ingangsomlijsting dateert uit de tweede
helft van de 19de eeuw.
Woonhuizen. In het dorp staan diverse rentenierswoningen uit de tweede helft
van de 19de eeuw. De neoclassicistische eenlaags rentenierswoning Baron van
Asbeckweg 57 dateert uit 1864. Vergelijkbaar zijn Vaart Westzijde 18, 20 en 6. In
het laatste pand bevindt zich een schouw afkomstig uit de borg Brake. Uit omstreeks
1870 dateert Baron van Asbeckweg 42, een deels onderkelderd eenlaags dwars huis
met wolfdak en omlijste ingang. Vergelijkbaar van opzet zijn Baron van Asbeckweg
17, 25 en 29.
Boerderijen. De 19de-eeuwse kophals-romp-boerderij Baron van Asbeckweg 7
heeft een onderkelderd,
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dwars eenlaags voorhuis met schilddak, gebouwd in neoclassicistische trant. Ten
zuiden van het dorp liggen ook enkele interessante boerderijen. Van de
kophals-romp-boerderij Ter Borg (Roodehaansterweg 2) dateert het voorhuis volgens
de jaartalankers uit 1789. Het heeft kleine vensters en een zadeldak tussen topgevels.
Achter de boerderij liggen in het terrein restanten van het uit de 13de eeuw stammende
en in de 18de eeuw gesloopte Huis ter Borgh. Het Blau Binhoes (Roodehaansterweg
3) is een monumentale boerderij uit 1884.
De luchtmacht-uitkijktoren (Baron van Asbeckweg ong.), gelegen ten noorden
van het dorp, is een van de weinige overgebleven verkenningstorens die in de jaren
vijftig in prefab-beton volgens het Raat-systeem werden gebouwd.
Groot Maarslag. Dit wierdedorp ten oosten van Warfhuizen is ontstaan in de
middeleeuwen en is een beschermd dorpsgezicht. Op het kerkhof zijn de fundamenten
van de in 1807 afgebroken middeleeuwse kerk - een tufstenen gebouw met jonger,
bakstenen koorgedeelte - zichtbaar. Het kerkhof bevat enkele 17de-eeuwse zerken
en een graf van het geslacht Wiersema. De boerderij ‘Rollingeweer’ (Klein Maarslag
1) is een 19de-eeuwse boerderij van het kophals-romptype, voorzien van een lang
voorhuis met rijzig zadeldak tussen topgevels. In de gang zit een gebeeldhouwde
steen met de tekst ‘Salomo's Oordeel 1618’ tussen twee familiewapens.

Wedde
(gemeente Bellingwedde)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw op een zandrug in het beekdal van de Westerwoldsche
Aa. Nabij de strategische overgang van de oude weg van Groningen naar Duitsland
met de Westerwoldsche Aa stichtte Egge I Addinga kort na de St.-Marcellusvloed
(1362) de borg te Wedde. Oostelijk van de borg ligt de brink van het esdorp met ten
noorden daarvan de kerk. In 1619 kocht de stad Groningen de heerlijkheid Wedde;
de stad behield hier haar rechten tot 1798. De oorspronkelijke dorpsstructuur, ontstaan
na verwoesting door Munsterse troepen in 1666, is redelijk bewaard

Wedde, Herv. kerk

gebleven. Na 1945 kwam noordoostelijk een nieuwe woonwijk tot stand. Nadat
Wedde in 1968 was opgegaan in de gemeente Bellingwolde, heeft men het raadhuis
uit 1887 gesloopt.
De Herv. kerk (Schoolstraat 7) is een eenbeukige kerk met een iets breder,
driezijdig gesloten koor; de toren heeft twee geledingen met kroonlijst en een
ingesnoerde spits. Het romaanse schip, waarvan delen van de noordmuur uit de 13de
eeuw dateren, kreeg in de tweede helft van de 15de eeuw een laat-gotisch koor. Na
oorlogsschade in 1666 werd het koor verlaagd en met het schip onder één zadeldak
gebracht. De toren verrees in 1860 in neoclassicistische stijl naar plannen van T.B.
Raatjes; de ingesnoerde spits stamt uit 1936. Bij de restauratie van 1975 naar plannen
van P.L. de Vrieze heeft men de 19de-eeuwse buitenbepleistering verwijderd.
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De kerk heeft inwendig een vlak balkenplafond.

Wedde, Huis te Wedde

Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel uit 1679, gemaakt door Frederick
Alberts, en een drostenbank met gesneden opzetstuk uit omstreeks 1700, voorzien
van het wapen van de stad Groningen. In de kerk liggen diverse grafzerken, waaronder
die van de predikant Wijbrandus Cranenborg (†1713) en de drost Petrus Muntinghe
(†1777). De laatste is uitgevoerd met Lodewijk XVI-motieven. In de toren hangt een
klok uit 1817, gegoten door A.H. van Bergen. Op het kerkhof rondom de kerk liggen
enkele interessante zerken en grafstenen van onder meer Magdalena
Engelbarts-Haselhoffs (†1729) en notaris J.S.G. Koning (†1910).
Huis te Wedde (Hoofdweg 7), ook bekend als Addingaborg, is een oorspronkelijk
14de-eeuwse omgrachte borg, bestaande uit twee ongelijke beuken met aan de
westzijde een achtkante traptoren. Egge I Addinga liet kort na 1362 het eerste huis
bouwen. Na inname en verwoesting door de stad Groningen in 1478 liet Haye Addinga
in 1486 de huidige zuidbeuk herbouwen, waarbij de bestaande kelder werd overkluisd.
In 1530 werd het kasteel voor Karel van Gelre ingenomen door Berend van Hackfort.
De ringmuur, waaraan men al rond 1475 was begonnen maar die kort daarna werd
gesloopt, werd omstreeks 1532 hersteld en gecompleteerd. Resten
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van deze ringmuur met overhoekse vierkante bastions zijn bij de restauratie in 1956
hersteld. In 1536 veroverde George Schenck van Toutenburg de borg voor Karel V,
die deze aan hem in 1538 in leen gaf. Hij zal opdracht hebben gegeven tot de bouw
van de noordelijke vleugel en de traptoren, gezien de aanwezigheid van zijn
wapensteen uit 1541 (in zijn huidige vorm een kopie; het origineel is in het huis
opgesteld). Rond 1550 wierp men aan de binnenzijde van de ringmuur een aarden
wal op. Na in 1593 driemaal te zijn veroverd, kwam de borg in 1619 aan de stad
Groningen. Een uit 1658 daterende wapensteen van de Stad nabij de brug herinnert
aan herstelwerk in 1653-'58. De borg werd veroverd door Munsterse troepen in 1666
en 1672. In de 18de eeuw maakte men het gebouw geschikt om te dienen als
drostenwoning. Uit die tijd stammen de huidige vensters en inwendig kastenwanden
(1755) in twee vertrekken op de begande grond van het noordelijke bouwdeel. Eén
van de kastenwand heeft pilastervormen met verdiepte velden en ionische kapitelen.
In 1828 redde notaris A.H. Koning de borg van de sloop. Bij een verbouwing in 1905
werd de traptoren verhoogd en van kloostervensters voorzien. Na een algehele
restauratie in 1956 werd het gebouw ingericht voor het waterschap Westerwolde;
sinds 1977 is het in gebruik bij de Streekraad Oost-Groningen.
De voorm. dorpsschool (Schoolstraat 5) werd in 1883 in neoclassicistische stijl
gebouwd. In 1913 voegde men een lokaal toe en in 1920 een verdieping. Het
woonhuis Hoofdweg 21-23 werd in 1850-'51 gebouwd als notariswoning voor E.W.
Polma Grijs. De fraai omlijste ingang met snijlicht en waaierzwikken is uitgevoerd
in late empire-vormen. De uitbreiding aan de linkerzijde stamt uit 1914.
Boerderijen. De boerderij Driepoldersweg 11 is van het Westerwoldse type met
smal voorhuis en aanbouw onder afdak en een schuur met houten voorschotten. Het
pand heeft een mogelijk laat-18de-eeuwse kern. Hoofdweg 8 is een in het midden
van de 19de eeuw door een omlijste ingang tot rentenierswoning verfraaid boerderijtje.
Windmolens. Ten noorden van Wedde, nabij het gehucht Wedderveer staan twee
molens. De poldermolen Weddermarke (Molenweg ong.) is een met riet gedekte,
achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1957
gerestaureerde molen werd gebouwd in 1898 door de molenmakers J. en L. Wiertsema
ter vervanging van een afgebrande molen uit 1874. De spinnenkopmolen Hoofdweg
Wedderveer 24 werd in 1938 gebouwd op een stenen schuur. De zaagmolen, met
inwendig een enkel zaagraam, werd in 1938 naar eigen ontwerp gebouwd door L.
Wiertsema.

Wehe-Den Hoorn
(gemeente De Marne)
Dorp, bestaande uit de in 1966 samengevoegde dorpen Wehe en Den Hoorn. Wehe
is ontstaan in de middeleeuwen op een forse wierde met rechthoekige structuur. De
nederzetting Den Hoorn ontstond na de middeleeuwen langs de Mernaweg, onderdeel
van de weg Ulrum-Winsum, en de Hoornse Vaart. De bevolking van dit dorp bleef
na de Reformatie rooms-katholiek en had sinds het begin van de 17de eeuw een door
jezuïeten bediende statie. In 1754 werd een schuurkerk gebouwd, die in 1803 door
een grotere kerk bij de brug over de Hoornse Vaart werd vervangen. In de tweede
helft van de 19de eeuw maakten Wehe en Den Hoorn door de hausse in de landbouw
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een bloeitijd door. Langs de Mernaweg ontstond in die tijd een aaneengesloten
bebouwingslint met veel rentenierswoningen.
De voorm. Herv. kerk (Kerkstraat 21, Wehe) is een eenbeukige, recht gesloten
kerk met ongelede toren voorzien van een achtkante lantaarn. Het in 1880 gepleisterde
gebouw heeft zwaar muurwerk in een groot formaat baksteen en is mogelijk nog
laat-middeleeuws - volgens overlevering stamt het uit 1553. Blijkens een gedenksteen
is de kerk in 1656 hersteld. De deels uit hetzelfde materiaal opgebouwde toren is
toen verhoogd en kreeg een nieuwe westelijke ingang. De lage lantaarn heeft men
in 1912 vernieuwd. De kerk bevat een epitaaf met marmeren vaas voor J. van
Julsingha

Wehe-Den Hoorn, R.K. St.-Bonifatiuskerk

(†1857) en enkele 17de- en 18de-eeuwse zerken, waarvan de oudste uit 1679 dateert.
De R.K. St.-Bonifatiuskerk (Warfhuisterweg 2) is een forse driebeukige kerk
met een smaller, recht gesloten koor; de robuuste, ongelede toren heeft een ingezwenkt
tentdak en een uivormige bekroning. De zijbeuken hebben de vorm van zijkapellen
met dwars geplaatste zadeldaken. De kerk verrees in 1927 ter vervanging van de
meer oostelijk gelegen Willibrorduskerk. Het geheel in een donkere bakstenen
opgetrokken kerkgebouw, een ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers jr., heeft strakke
gevels met expressionistische details. De middenbeuk wordt overdekt door gedrukte
graatgewelven in schoon metselwerk. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren een
bakstenen doopvont, een bakstenen preekstoel - met houten panelen uit 1931 - en de
altaren, ontworpen door J.Th.J. Cuypers. Verder staat er in de kerk een zandstenen
Mariabeeld (omstreeks 1500) afkomstig van een Calvariegroep, waarschijnlijk uit
de abdij van Aduard. Uit het eind van de 19de eeuw dateren nog enkele
gepolychromeerde heiligenbeelden. Het orgel werd in 1788 gebouwd door J.
Mitterreither, in 1891 gewijzigd door P.J. Adema en in 1898 voorzien van een nieuwe
kast en een neogotische beschildering van de pijpen door M. Maarschalkerweerd. In
1957 is het orgel vanuit de kapel van het
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Wehe-Den Hoorn, R.K. school St. Ludgerus

Maagdenhuis te Amsterdam overgebracht naar deze kerk.
De pastorie (Warfhuisterweg 4) kwam in dezelfde stijl tot stand in 1925-'26. Bij
de kerk ligt de in de tweede helft van de 19de eeuw aangelegde R.K. begraafplaats,
afgesloten met een toegangshek in neogotische detaillering. Op de begraafplaats staat
een neogotische kapel uit omstreeks 1880.
De voorm. R.K. school ‘St.-Ludgerus’ (Mernaweg 55) is een uit 1875 daterend,
eenlaags schoolgebouw in neogotische vormen. In 1921 kreeg het aan de achterzijde
een uitbreiding in dezelfde vormgeving, naar plannen van H. Havinga.
Woonhuizen. Het eenlaags pand Mernaweg 49 dateert uit de eerste helft van de
19de eeuw. Mernaweg 29 is een voorm. molenaarswoning annex boerderij uit het
derde kwart van de 19de eeuw. Het neoclassicistische voorhuis met schilddak heeft
zowel in de voor- als de rechter zijgevel een ingang met bovenlicht voorzien van
levensboom; die in de voorgevel is gevat in een omlijsting met hoofdgestel. In het
dorp staan diverse eenlaags rentenierswoningen, waaronder Mernaweg 27 uit 1908
en Mernaweg 7, met hoger opgetrokken middenrisaliet, uit 1920.
De boerderij ‘Borgweer’ (Borgweersterweg 5) is een boerderij van het Oldambster
type uit omstreeks 1900.

Westerbroek
(gemeente Hoogezand-Sappemeer)
Dijkdorp, ontstaan in de late middeleeuwen als veenontginning vanuit de Hunze,
waarbij de Oudeweg als achterkade

Westerbroek, Huize Vaartwijk

werd opgeworpen. Daar is later een langgerekte bebouwing ontstaan.
De Herv. kerk (Oudeweg 75) is een gepleisterde, recht gesloten zaalkerk met een
ingangsrisaliet die overgaat in een houten lantaarn met achtkante spits. De kerk
verrees in 1889, nadat een uit 1721 stammende kerk met toren uit 1785 was verwoest
door brand na een blikseminslag. In de geveltoren hangt een klok die in 1832 is
gegoten door A.H. van Bergen. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel en
banken uit de 18de eeuw. Het orgel werd in 1904 gebouwd door de gebroeders Van
Oeckelen.
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Huize Vaartwijk (Oudeweg 41) is een bescheiden veenborg, gebouwd in 1797
voor Willem Jacobsen Hesselink. Het vierkante, onderkelderde eenlaagspand met
omlopend schilddak en omlijste ingang met trap is in 1962 gerestaureerd.
De boerderij ‘Langwijk’ (Rijksweg West 63) ligt op een omgracht terrein. Het
in opzet 18de-eeuwse dwarse woongedeelte is gedeeltelijk onderkelderd en heeft
een omlopend schilddak met hoekschoorstenen en daartussen een balustrade. De
toegang aan de voorzijde wordt door ionische pilasters omlijst.

Westeremden
(gemeente Loppersum)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen aan de
westelijke rand van de Fivelboezem. De daar gelegen haven werd na verlanding in
1219 gedempt, waarna in de late middeleeuwen de Westeremdermaar werd gegraven.
In het centrum verrees na een dorpsbrand in 1238 een nieuwe kerk. Aan het
noordelijke deel van de Dorpsweg, die midden over de wierde loopt, concentreerde
zich de meeste bebouwing. Aan de oostelijke ringweg (de Pastorieweg) bouwde men
in de 17de eeuw het rechthuis. Een onverhard kerkpad, dat overgaat in het Abt
Emopad, vormt nog steeds de verbinding tussen rechthuis en kerk. In het begin van
de

Westeremden, Wierdedorp met radiale structuur
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Westeremden, Herv. kerk

20ste eeuw heeft men een groot deel van de wierde afgegraven, waarna de bebouwing
zich verder aan de noordrand concentreerde. De wierde zelf is beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Abt Emopad 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Andreas, is een
eenbeukige kerk met recht gesloten koor en dakruiter. De kerk werd tussen 1238 en
1259 als kruiskerk gebouwd. Vooral de rijk behandelde oostgevel, geleed door rond
gesloten spaarnissen met siermetselwerk, is een goed voorbeeld van romano-gotiek.
Vermoedelijk in de 15de eeuw heeft men de dwarsarmen afgebroken en de openingen
dichtgemaakt. De noord- en zuidgevel kregen toen grotere vensters. In 1658 zijn de
gewelven in het schip vervangen door een balkenplafond. De beide overgebleven
13de-eeuwse, meloenvormige koepelgewelven met acht, in een rijk rozet
samenkomende, ronde ribben werden in 1787 door timmerman F. Hindriks bij de
aanzet voorzien van trekbalken. In 1802 werden deze balken opnieuw versterkt. In
1808 werd de 13de-eeuwse westtoren gesloopt en vervangen door een dakruiter.
Toen is ook aan de westzijde in de kerk een tussenmuur aangebracht. De kerk is in
1924 gerestaureerd en opnieuw in 1977-'79. Inwendig is een belangrijk deel van de
oorspronkelijke kapconstructie bewaard gebleven. Op de gewelven zitten resten van
13e-eeuws ornamenteel schilderwerk en bij de kruising ook overblijfselen van
15de-eeuwse schilderingen van heiligen. De schilderingen zijn in 1926 door J. Por
gerestaureerd. Tot de midden-17de-eeuwse inventaris behoren een laatmaniëristische
preekstoel met klankbord, een doophek, een koorhek en een herenbank met opzetstuk.
In het koor liggen enkele zerken waarvan de oudste uit 1713 dateert, en bevindt zich
het restant van een sacramentshuisje. Het orgel, in neogotische kast, werd in 1873
gebouwd door P. van Oeckelen.
De in 1912 afgebroken oude pastorie (Abt Emopad 2) is tussen 1974 en 1985
herbouwd door de schilder H. Helmantel in de vorm van het oorspronkelijke
14de-eeuwse Krüselwarck, met een hoogrijzend dwars voorhuis en een haaks daarop
staande schuur.
De voorm. Geref. kerk (Kosterijweg 15) is een neoclassicistische zaalkerk met
natuurstenen ingangsomlijsting, gebouwd in 1898 naar plannen van P. Tilbusscher.
Ze dient nu als verenigingsgebouw ‘Jachin’. De voorm. pastorie (Kosterijweg 17)
uit 1898 is eveneens door Tilbusscher ontworpen.
De huidige Geref. kerk (Kosterijweg 16) is een zaalkerk met slanke dakruiter,
gebouwd in 1934 met expressionistische elementen naar plannen van A. Wiersema.
De pastorie (Huizingerweg 13), eveneens met expressionistische elementen, stamt
uit dezelfde tijd.
Het voorm. rechthuis (Pastorieweg 16) is een eenlaags pand met zadeldak tussen
topgevels, waarvan de kern mogelijk 17de-eeuws is.

Westerlee
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(gemeente Scheemda)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de zuidzijde van het zogeheten
schiereiland van Winschoten op de grens met de Veenkoloniën. In de loop van de
19de eeuw verrezen hier aan de westzijde diverse grote boerderijen. De oostzijde de Bikkershorn - met vooral woonhuizen kwam later tot ontwikkeling.
De Herv. kerk (Hoofdweg 87) is een door pilasters gelede zaalkerk met recht
gesloten koor en bescheiden toren, gebouwd in 1776-'77 ter vervanging van een
middeleeuwse kerk. Tegen de noordwand van de toren staat een pilasterpoortje met
opzetstuk in Lodewijk XVI-vormen. De toren zal aan het eind van de 19de eeuw zijn
opgehoogd. In de toren hangen twee klokken, de ene gegoten door J. Borchardt
(1760), de andere door C. en M. Fremy (1784). Tot de kerkinventaris behoren een
gesneden opzetstuk van een verdwenen herenbank, een preekstoel - rijk gesneden in
een overgang van Lodewijk XV- naar Lodewijk XVI-vormen - en een door P. van
Oeckelen gebouwd orgel (1873).
Op het kerkhof liggen diverse interessante graven, waaronder een met zandloper
voor A.H. van Bergen (†1882) en een met vazen voor G. Kloosterboer (†1893) en
M. Kloosterboer (†1902).
De Geref. kerk (Hoofdweg 134) is een kruiskerk met opengewerkte dakruiter,
gebouwd in 1930 naar plannen van W. van Straten.
Boerderijen. Imposante boerderijen van het Oldambster type zijn De Ruitersheerdt
(Hoofdweg 81), gebouwd in 1886 voor M.H. Kloosterboer in neoclassicistische
vormen, en Veldzicht (Hoofdweg 67), gebouwd voor G.N. Kloosterboer met
jugendstil-vormen. Beide heerden werden uitgevoerd en mogelijk ook ontworpen
door de plaatselijke aannemer Brons.

Westerwijtwerd
(gemeente Loppersum)
Oorspronkelijk een wierdedorp - voor het eerst vermeld rond 1000 als Widuvurd ten oosten van de Westerwijtwerdermaar en ten noordoosten van de huidige
bebouwing. Nadat tussen de wierde en het gehucht Engeweer in de 13de eeuw een
kerk was gebouwd, raakte de wierde ontvolkt en verplaatste het dorp zich naar de
omgeving van de kerk. De wierde is rond 1900 grotendeels afgegraven. De
dorpsbebouwing concentreert zich aan de westzijde van de Westerwijtwerdermaar
en langs de Dorpsstraat.
De Herv. kerk (Pastoriepad ong.) is een eenbeukige, recht gesloten kerk met een
ongelede toren voorzien van een tentdak. De kerk en de oorspronkelijk los staande
toren dateren uit het midden van de 13de eeuw. In het midden van de 16de eeuw
heeft men kerk en toren met een tussenlid verbonden. Tevens werd toen de toren
verhoogd en kreeg de kerk spitsboogvensters. In de toren hangt een klok uit 1630,
gegoten door André Obertin en Nicolas Rovier. Rond 1830 is de oude, halfronde
koorsluiting vervangen door de huidige rechte sluiting.
Het interieur wordt deels overwelfd door koepelgewelven met kraalvormig gepro-
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fileerde ribben. De gewelven dragen midden-13de-eeuwse, kleurige beschilderingen;
baksteenpatronen in sierverband op de gewelfvelden en natuursteenimitatie op de
gewelfribben en gordelbogen. Iets jonger is een schildering van twee kampvechters
op de noordmuur. Tot de inventaris behoren een preekstoel in neoclassicistische stijl
(omstreeks 1830), twee rijk bewerkte gietijzeren kronen (1875) en een orgelfront
zonder instrument (1902). De kerkvloer bevat enkele grafzerken, waarvan de oudste
uit 1623 dateert. Op het kerkhof staat een betonnen grafhek in jugendstil-vormen uit
omstreeks 1915.
Het huiskamer-café Dorpsweg 4, bij de brug over de Westerwijdwerdermaar, is
een eenvoudig eenlaags pand met wolfdak uit omstreeks 1860.
Molens. De stellingkoren- en pelmolen Zeldenrust (Dorpsweg 16) heeft een met
dakleer beklede achtkant op een bakstenen onderbouw. De molen werd in 1845
gebouwd voor en door J.F. Ritsema ter vervanging van een afgebrande voorganger.
Poldermolen De Palen (Palenweg ong.) is een met riet gedekte achtkante bovenkruier
op veldmuren, in 1876 door J. Klippius gebouwd en in 1882 naar de huidige plek
verplaatst. Het ijzeren hoogholtje over de Westerwijtwerdermaar leidt vanaf de
Heemweg naar de kerk.

Wildervank, Herv. kerk

Wildervank
(gemeente Veendam)
Langgerekt kanaaldorp, ontstaan langs het in 1659 in zuidelijke richting doorgetrokken
Westerdiep waar in 1687 een kerk werd gebouwd. In 1702 werd het als zelfstandige
parochie van Oude Pekela afgescheiden. In 1764-'75 werd op 60 roeden (242 meter)
parallel aan het Westerdiep het Oosterdiep doorgetrokken tot Bareveld aan de
Semslinie. Dit dubbele kanalenstelsel, met in het midden een sloot ter scheiding van
de percelen en bruggen tegenover de dwarssloten, waardoor telkens twee kavels
bereikt konden worden, heeft zijn oorspronkelijke karakter goed behouden. Tussen
de diepen bouwde men woningen, aan de buitenkanten van de diepen op regelmatige
afstanden boerderijen. Aan de noordzijde zijn na de Tweede Wereldoorlog twee
woonwijken ontstaan en in 1969 zijn Wildervank en Veendam weer tot één gemeente
samengevoegd.
De Herv. kerk (Torenstraat 108) is een grote kruiskerk, in 1687 gebouwd als
zaalkerk met driezijdig gesloten koor en toren. In 1777 werden aan noord- en zuidzijde
dwarspanden aangebracht. De toren kreeg in 1834 een achtkantig opzetstuk overgaand
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in een open houten lantaarn met uivormige spits. In de toren hangt een klok uit 1837,
gegoten door A.H. van Bergen. Het kerkinterieur wordt gedekt door een gestuct
tongewelf met trekbalken. Tot de inventaris behoren een preekstoel met klankbord
(circa 1694), naar ontwerp van Allert Meijer en met snijwerk van Jan de Rijk, twee
banken in overgangsvormen van Lodewijk XV-naar Lodewijk XVI-stijl (tweede
helft 18de eeuw) en een door R. Meijer gebouwd orgel (1867). Op het kerkhof staat
tegen de oostzijde van de kerk de in 1857 opgebeitelde gedenksteen voor Adriaen
Geerts Wildervanck (†1661). Verder zijn er grafzerken van de predikanten O. Oomkes
(†1753), Huisinga (†1894) en van T. Veltman (†1855).
De Evang. Luth kerk (Sportterreinstraat 6) is een eenvoudige zaalkerk uit 1760.
In 1911 werd het gebouw gepleisterd en van een toren voorzien. Het interieur bevat
een eenvoudige preekstoel in Lodewijk XV-vormen en banken uit de bouwtijd.
De (Geref.) Concordiakerk (Torenstraat 80) is een kruiskerk met in de zuidelijke
binnenhoek een slanke toren met achtkantige naaldspits en opengewerkte top. De
kerk werd in 1910-'11 gebouwd naar plannen van Tj. Kuipers op de plaats van een
uit 1841 stammende voorganger. De helft van de bouwkosten kwamen voor rekening
van de houthandelaar K. Bos en zijn zoon J. Bos. De laatste schonk het in 1913
ingewijde orgel, vervaardigd door E.F. Walcker & Co. uit Ludwigsburg (D.). Verder
is er een preekstoel uitgevoerd in kostbare houtsoorten.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 16) is een neoclassicistisch pand uit 1891.
Voor het gebouw staat een hardstenen monument voor Adriaen Geerts Wildervanck,
opgericht in 1897.
Het voorm. postkantoor (Poststraat 29), gebouwd in 1912, is een voorbeeld

Wildervank, Woonhuis Nijverheidskade 91
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Wildervank, Woon- en winkelpand firma E. Ketel

uit de groep van latere postkantoren met gepleisterd bovendeel.
De openbare lagere school (Poststraat 27) is in 1911 gebouwd als een dubbele
gangschool met onderwijzerswoning en vertoont neorenaissance-elementen.
Woonhuizen. Het dorp heeft enkele gave neoclassicistische huizen van circa 1860,
te weten Nijverheidskade 38, een blokvormig pand met opgaand middenrisaliet,
Raadhuiskade 71 en het eenvoudiger uitgevoerde Raadhuiskade 10, dat wel is
voorzien van pilasters. Eveneens neoclassicistisch van vorm is de drielaags Villa
Auwina (Postkade 34) uit circa 1890. Villa De Molen (Nijverheidskade 22) werd in
1908 gebouwd in chaletstijl. Naar plannen van J. Siccama verrees in 1911
Nijverheidskade 91 in ‘Um 1800-vormen’. Meer jugendstil-invloeden hebben
Postkade 1 uit 1912 en Postkade 2 uit 1910. De villa Marianne (Nijverheidsstraat
21) uit 1928 in kubistisch-expressionistische vormen is eveneens van zijn hand. In
vergelijkbare vormen werd in 1937 Omnia Vanitas (Nijverheidskade 77) gebouwd,
een zeer grote directeurswoning op L-vormige plattegrond naar plannen van J. Kruijer
en P. van der Meulen voor de handelaar in bouwmaterialen R.J. Wortmann.
Het woon- en winkelpand Nijverheidsstraat 73 werd in 1898 als
manufacturenwinkel gebouwd voor de firma E. Ketel, naar plannen van J. Siccama.
Van zijn hand is ook de verbouwing uit 1910 die het huidige aanzien in
jugendstil-vormen bepaalt, met winkelpui, grote hoefijzerboog en witte verblendsteen.
Boerderijen. Langs de buitenzijde van het Oosterdiep en het Westerdiep staan
een enkele interessante boerderijen die alle tot de Veenkoloniale variant van het
Oldambster type behoren: Bareveldkade 5 (midden 19de eeuw), Raadhuisstraat 71
(1875), J. Kammingastraat 101 (circa 1880), Torenhoeve (Torenstraat 27), met
driezijdig uitgebouwde erker, uit circa 1880 en Nooitgedacht (Torenstraat 41) uit
1894.
Bedrijfsgebouwen. De steenhouwerij van de firma H. Prummel (bij J.
Kammingastraat 103) werd rond 1902 gebouwd; de borstelfabriek (Postkade 21)
rond 1910.
Het Boven Verlaat in het Oosterdiep (tegenover Nijverheidskade 14) is een
schutsluis met wachthuisje uit circa 1930. De sluiswachterswoning (Nijverheidskade
14) dateert uit circa 1880.

Winschoten
Stad, ontstaan in de 12de eeuw als streekdorp op de zandopduiking van het zogeheten
schiereiland van Winschoten, waar de handelsweg van Groningen naar Münster de
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Rensel kruiste. De aldaar ontstane kapel verving men rond 1275 door een nieuwe
kerk. In 1593 werd het dorp omwald tot een schans met negen bastions en drie
poorten. Binnen de vesting bestond Winschoten uit drie in elkaars verlengde liggende
‘streken’, ter plaatse van de huidige Langestraat, de Torenstraat en de
Blijhamsterstraat. Via het in 1637 gereedgekomen Winschoterdiep kreeg Winschoten
een verbinding over water met Groningen. Na het afgraven van de wallen in de 18de
eeuw breidde het dorp zich verder uit tot een vlek, met aan de westzijde langs het
Winschoterdiep de Molenhorn en ten zuiden van de Langestraat het havengebied
van de Binnen- en Buitenvenne. Het deel rondom de Blijhamsterstraat ontwikkelde
zich tot de Wevershorn, zo genoemd vanwege de vele kleine weverijen. Met de
vestiging van de zetel van het ‘Departement de l'Ems occidental’ in 1811 werd
Winschoten een regionaal centrum, wat uiteindelijk in 1825 nog tot een verheffing
tot stad leidde.
Aan de zuidzijde kwam in 1868 de spoorlijn naar Groningen tot stand. Als gevolg
van het graven van het Omsnijdingskanaal in 1880 aan de noordzijde werd de Binnen
Venne gedempt en de oude Renselarm ingericht tot Oosterhaven. Nadat eerst in het
gebied rond de kerk een verder verdichting plaatsvond, werd tussen 1883 en 1901
het gebied tussen stad en station ontwikkeld. Dit geschiedde door samenwerking
tussen de notaris J.P. Riedel en de aannemer C. Roelfs, die samen ook de
Vierwindenbuurt ten noorden van het Wandelpark ontwikkelden. Aan de oostzijde
ontstond in 1897 de Wilhelminasingel. Ten oosten daarvan groef men rond 1910 de
Tramhaven, waarna men in 1916 de Buiten Venne dempte. Nadat de Tramhaven
rond 1925 was verlengd met een nieuwe Oosterhaven, volgde in 1931 demping van
de oude Oosterhaven (nu Burg. Schönfeldplein). Na de omlegging van het
Winschoterdiep verdween in 1956 met de demping van het oude deel (nu Nassaustraat
en Molenweg) en circa 1970 van het Omsnijdingskanaal (nu Mr. D.U. Stikkerlaan)
het water uit de stad.
In de jaren twintig volgden uitbreidingen aan de Bosstraat en het Bosplein, maar
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ook ten zuiden van de spoorlijn langs De Garst en Blijhamsterweg. Na de Tweede
Wereldoorlog verrezen in snel tempo nieuwe woonwijken ten noorden en ten westen
van het centrum, eerst tussen de Mr. D.U. Stikkerlaan en Bovenburen, na 1970 ook
ten noorden daarvan.
De Herv. kerk (Marktplein 1) [1], oorspronkelijk gewijd aan St. Vitus, is een
langgerekte, eenbeukige romanogotische

Winschoten, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Herv. kerk (zie p. 228)
toren Herv. kerk (p. 229)
Evang. Luth. kerk (p. 229)
Synagoge (p. 229)
R.K. St.-Vituskerk (p. 229)
Vrije Evang. kerk (p. 229)
(Geref.) Vennekerk (p. 229)
Vredeskerk (p. 229)
Doopsgez. kerk (p. 229)
voorm. Raadhuis (p. 229)
Raadhuis (p. 230)
Openbare lagere school (p. 230)
Postkantoor (p. 230)
Belastingkantoor (p. 230)
Bibliotheek (p. 230)
Kok-panden (p. 230)
Hotel der Nederlanden (p. 231)
Herensociëteit De Harmonie (p. 231)
Slavenburg's bank (p. 231)
hoofdgebouw Stoomtramweg Maatschappij Oostelijk-Groningen (p. 231)
bankgebouw Vissersdijk 4 (p. 231)
Station (p. 231)
Koffiebranderij (p. 231)
Brandewijnfabriek (p. 231)
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Expeditiegebouw (p. 231)
Molen Edens (p. 231)
Molen Dijkstra (p. 232)
Molen Berg (p. 232)
Ophaalbrug (p. 232)
Wandel- of Sterrebos (p. 232)
Gemeente- of Maintebos (p. 232)
Alg. begraafplaats (p. 232)
Isr. begraafplaats (p. 232)
R.K. begraafplaats (p. 232)

kerk met recht gesloten koor en een vrijstaande toren. De uit circa 1275 daterende
kerk wordt aan de buitenzijde geleed door groepen smalle spitsboogvensters,
gescheiden door lisenen. De oostelijke gevel heeft aan de onderzijde drie omkraalde
ronde vensters en in de top een klimmend boogfries en een rond veld met vierpas.
Bij de ingrijpende restauratie van 1905-'07, naar plannen van C.H. Peters en met K.
de Grooth als uitvoerend architect, is de kerk geheel ontpleisterd en de westgevel
grotendeels vernieuwd. Het in 1772 door B. Coender gemaakte rococo-poortje van
de westgevel is in de kerk opgesteld. Sinds 1995 staat voor de westgevel een
postmodernistisch hekwerk naar ontwerp van H. Pulles.
Het interieur wordt overdekt door
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meloenvormige ribgewelven, die bij de restauratie opnieuw zijn aangebracht na in
de 17de eeuw te zijn gesloopt. Voor de gewelven moest een 17de-eeuwse galerij
wijken. Tot de inventaris behoort een preekstoelkuip uit circa 1745, met snijwerk
van Casper Struiwig naar ontwerp van Jan Bitter, afkomstig uit de afgebroken kerk
van Oterdum. Het orgel werd in 1868 door C.G.F. Witte gebouwd. Tegen de
koorwanden staan een hele reeks grafzerken opgesteld, waarvan de oudste uit 1582
dateert. De gebrandschilderde ramen uit 1948-'70 zijn ontworpen door J. Schilt en
F. Schilt-Geesink. In de noordwand van het koor bevindt zich een tegeltableau
vervaardigd door de fa. Rozenburg (1910) ter herinnering aan de restauratie 1905-'07.
De vrijstaande toren (Torenstraat 10) [2] met een forse onderbouw, achtkante
lantaarn en koepelvormige opbouw, staat op enige afstand ten noordwesten van de
kerk. De onderbouw stamt waarschijnlijk nog uit de 13de eeuw. Bij de torenrestauratie
in 1930-'31, naar plannen van D. Bolhuis, kreeg hij een nieuwe, in gewapend beton
uitgevoerde opbouw; slechts de lantaarn werd met baksteen bekleed. Sinds die tijd
hangt in de toren een carillon, gegoten door A.H. van Bergen, alsmede een luidklok
uit 1773, gegoten door J. Borchardt.
De Evang. Luth. kerk (Vissersdijk 70) [3] is een door pilasters gelede
neoclassicistische zaalkerk met recht gesloten koor, schilddak en omlijste ingang.
De kerk werd in 1836 gebouwd naar plannen van W. Raammaker. Ze verving een
in 1695-'96 gebouwde kerk aan de Winschoterzijl. De gevelsteen daarvan is in de
huidige voorgevel ingemetseld. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met
kuip (1695) en klankbord (1713) en een door Blötz gebouwd kabinetorgel (1768),
in 1909 uit Hallum aangekocht.
De voorm. synagoge (Bosstraat 24) [4] is een aan een voorplein gelegen,
neoclassicistisch zaalgebouw met schilddak, gebouwd in 1854 ter vervanging van
voorganger uit 1798. Het pand is voorzien van rondboogvensters en heeft een
ingangspartij met dorisch pilasterportiek en pilasterpoortje. Van 1945 tot 1994 was
het in gebruik bij de Geref. Gemeente (art. 31). Nu dient het als galerie. Het interieur
wordt overdekt door een tongewelf van stuc op riet, afgezet met eenvoudig lijstwerk.
De gebrandschilderde ramen stammen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
De voorm. rabbinaatswoning (Bosstraat 22), annex school en slachthuis, is een
fors gebouw in Moorse stijl uit 1900. De gevel in verblendsteen wordt gedecoreerd
door een aantal sierkoppen. Om de hoek staat de kosterswoning (Vissersdijk 15)
eveneens uit 1900.
De R.K. St.-Vituskerk (Langestraat 75) [5] is een driebeukige, neogotische
pseudobasiliek met een toren van drie geledingen met uitgebouwde traptoren en een
ingesnoerde spits. De in
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Winschoten, Vrije Evang. kerk

1880-'81 naar plannen van A. Tepe gebouwde kerk heeft in 1900 een uitbreiding
ondergaan. Het interieur is in 1957 gemoderniseerd en daarbij heeft men ook de
polychromie van F. Janssen wit gekalkt. Het orgel dateert uit 1885 en het
gebrandschilderde glas is vervaardigd door H. Geuer. Bij de restauratie in 1989 is
een uit de afgebroken kerk van Nieuwe Pekela afkomstig neogotisch hoofdaltaar
geplaatst, gemaakt in 1896 door B. Frydag uit Munster.
Overige kerken. De Vrije Evang. kerk (Liefkensdwarsstraat 8) [6] is een zaalkerk
in neoclassicistische vormen uit 1876. De (Geref.) Vennekerk (Venne 150) [7] is een
kruiskerk met geveltoren en voorzien van naaldspits, gebouwd in 1901 naar plannen
van J. van Lenning en uitgebreid in 1924 met een dwarsschip naar ontwerp van T.
Kuipers. De Vredeskerk (Burg. Venemastraat 7) [8] van de Geref. Gemeente in
Nederland is een zaalkerk uit 1925 in sobere expressionistische vormen naar plannen
van N. Boiten. De voorm. Doopsgez. kerk (Mr. J.F. Viëtorstraat 22) [9] is een zaalkerk
die rond 1930 tot stand kwam naar plannen van D. Bolhuis.
Stadhuizen. Het voorm. stadhuis Blijhamsterstraat 28 [10] werd in 1845-'46
gebouwd in sobere neoclassicistische stijl naar plannen van I. Warnsinck. In 1849
werd het aan de achterzijde uitgebreid met een huis van arrest. Momenteel is het in
gebruik als arbeidsbureau.
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In 1895-'96 verrees het imposante nieuwe stadhuis Langestraat 15 [11] naar plannen
van C.H. Peters en met de gemeentearchitect K. de Grooth als uitvoerend architect.
Het pand met forse toren, verhoogde entree en rijk balkon - met daarin een cartouche
met de letters ‘S.P.Q.W’ - is uitgevoerd in een combinatie van neorenaissance en
neogotiek. Het beeldhouwwerk is van de hand van H. ter Reegen. In de hal hangt
een fraai tegeltableau gemaakt door de firma Rozenburg. In 1918 kwam aan de
achterzijde een uitbreiding tot stand, waartegen in 1983 het stadskantoor werd
gebouwd.
De voorm. openbare lagere school (Mr. J.F. Viëtorstraat 2) [12] werd rond 1880
gebouwd in neoclassicistische vormen.
Het voorm. postkantoor (Burg. Venemastraat 9) [13] verrees in 1907 naar plannen
van Rijksbouwmeester C.H. Peters, in simpele, op de neogotiek geënte vormen.
Het voorm. belastingkantoor (Bosplein 2) [14] is een groot soberexpressionistisch
pand uit 1922.
De voorm. bibliotheek (J. Modastraat 11) [15] dateert uit 1933 en is in
expressionistische vormen gebouwd naar ontwerp van D. Bolhuis. Het pand heeft
een markant, laag doorlopend dak met daarin een strook houten dakvensters.
Woonhuizen. Van de oudste woonbouwing is in Winschoten weinig bewaard
gebleven wat aan de buitenzijde als zodanig herkenbaar is. Toch kunnen enkele
panden aan Langestraat en Torenstraat een oudere kern bevatten; Torenstraat 6 en
12 stammen deels mogelijk nog uit de 17de eeuw. In het midden van de 19de eeuw
werden de eerste deftige panden in neoclassicistische vormgeving opgetrokken,
waaronder Beertsterstraat 5, dat in 1849 werd gebouwd voor U.J. Groenier. In de
periode 1870-1885 kwamen Blijhamsterstraat 35, Garstestraat 5 en Stationsweg 5
tot stand. Deze gepleisterde blokvormige, eenlaags woonhuizen met verhoogd
middenrisaliet hebben een eclectische vormgeving. Een gelijksoortige opbouw, maar
dan met driezijdig gesloten erker en gepleisterde banden, vertonen Blijhamsterstraat
48 en Stationsstraat 5 (1890). Een combinatie van eclectische en
neorenaissance-vormen hebben Stationsstraat 6 (1880), Blijhamsterstraat 46 (1893)
en Emmastraat 9 (1902). Goede voorbeelden van chaletstijl zijn Emmastraat 8 (1905)
en Nassaustraat 19 (circa 1908). Burg. Schönfeldplein 19 is een groter, tweelaags
herenhuis met koetshuis uit circa 1895. Ook langs de Blijhamsterstraat en Emmastraat
verrezen in die tijd - veelal naar plannen van C. Brill en K. de Grooth - grote
herenhuizen met neorenaissance-invloeden, waaronder Blijhamsterstraat 39 (circa
1900), Emmastraat 5 (1900), Emmastraat 7 (1902) en Blijhamsterstraat 41 (circa
1902). Jugendstil-invloeden vertonen de woonhuizen Burg. Venemastraat 8-16
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(1906), de villa's Stationsstraat 10-14 (1907-'10) en de vrijstaande villa Stationsweg
11 (circa 1911). Meer landelijk van karakter en expressionistisch van vormgeving
zijn de beide met riet gedekte panden Mr. A.J.E. Moddermanstraat 2-4 (1924) en
De Koepel (Burg. Schönfeldsingel 25). Het laatste dateert, evenals het naastgelegen
Niadom (Burg. Schönfeldsingel 23), uit circa 1930. Op de grens van het kubistisch
expressionisme en het Nieuwe Bouwen is het rond 1936 in baksteen opgetrokken
pand J. Modastraat 13, waarschijnlijk ontworpen door H.P.C. Haan. Voor de
zaadhandelaar Robertus ontwierp hij dat

Winschoten, Villa Dr. P. van Dijkstraat 4

zelfde jaar de villa Dr. P. van Dijkstraat 4, in zuivere vormen van het Nieuwe
Bouwen, met stalen kozijnen, platte daken en gepleisterde, rechthoekige
bouwvolumes.
De Burcht is de huidige naam van het voorm. landgoed ‘De Buitenwerf’, dat
volledig ingesloten ligt tussen de noordelijke nieuwbouwwijken van Winschoten.
Het terrein - een oude kleipan - kwam in 1831 in bezit van B. Haitzema Viëtor. Deze
liet waarschijnlijk toen de tuinkoepel (bij Bovenburen 48) bouwen, een achtkant
gebouw met omlopende dorische zuilengalerij en een ingezwenkt tentdak met
opengewerkte bol. Kort na de verkoop van het landgoed in 1872 aan H. Viëtor verrees
het neoclassicistische landhuis (Bovenburen 48) met tuinmanswoning en werd het
park in Engelse landschapsstijl aangelegd.
Volkswoningbouw. De Stichting Winschoter Woningbouw liet in 1917 aan de
St.-Vitusstraat twee rijen arbeiderswoningen bouwen ten behoeve van de Noord
Nederlandse Machinefabriek. In opdracht van de gemeente, en naar plannen van
gemeentearchitect D. Bolhuis, kwamen in 1919 de sober uitgevoerde
middenstandswoningen Bossingel 7-14 tot stand. Vergelijkbare woningen verrezen
verderop aan de Bossingel en de Hoogstraat. Langs het in 1928-'31 aangelegde
Noorderplein bouwde men eveneens middenstandswoningen naar plannen van D.
Bolhuis (Noorderplein 1-35, 2-28).
Winkels. In 1897 verrees een markant gesitueerd complex dat bekend staat als de
Kok-panden [16], bestaande uit een dubbel woon- en winkelpand en een
regenkledingfabriek (Blijhamsterstraat 13a en Torenstraat 35). De winkel aan de
voorzijde en het haaks daarop staande
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langgerekte fabrieksgebouw aan de Torenstraat vertonen een rijke combinatie van
eclectische en neorenaissancevormen. De winkelentree wordt geflankeerd door twee
kariatiden die een houten erker dragen. Binnen heeft het pand een fraaie trappartij
en een winkelruimte met gietijzeren zuiltjes, beide met plafonds van papier-maché.
Venne 123a is een woon- en winkelpand annex bakkerij, gebouwd in 1898. Het
bescheiden Engelsestraat 14, een woon- en winkelpand met magazijn, werd in 1905
gebouwd voor M. Fröling Jz. Grootschaliger is het vroege winkelcomplex
Blijhamsterstraat 4-6 uit circa 1933.
Horeca. Het Hotel der Nederlanden (Torenstraat 2) [17] kreeg zijn huidige aanzien
in eclectische vormen rond 1890, maar bevat aan de zijde van het Burg.
Schönfeldplein een oudere kern. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor het café
Marktplein 16. In 1899 werd hotel ‘Wisseman’ verbouwd voor het echtpaar
Dommering om een onderkomen te bieden aan de herensociëteit

Winschoten, Graanpakhuis Oosterhavenkade 20

De Harmonie (Bosplein 1) [18]. Het forse twee- en drielaags pand met markante
hoektoren en opvallend veel gepleisterde banden, vertoont zowel eclectische als
neorenaissance-vormen.
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Kantoorgebouwen. Het bankgebouw voor Slavenburg's bank (Blijhamsterstraat
19) [19] kwam rond 1910 tot stand in sobere neorenaissance-vormen. Het voorm.
hoofdgebouw van de Stoomtramweg Maatschappij Oostelijk-Groningen
(Wilhelminasingel 1-la) [20] verrees in 1914. Het bankgebouw Vissersdijk 4 [21]
dateert uit 1915-'16 en is een goed voorbeeld van ‘Um 1800’-stijl.
Het station (Stationsweg 22) [22], een gebouw derde klasse van de
Staatsspoorwegen, werd in 1865 gebouwd aan de lijn Groningen-Nieuweschans naar
plannen van K.H. van Brederode. Het neoclassicistische gebouw kreeg in 1904 aan
de linkerzijde een aanbouw met een nieuwe wachtkamer derde klasse.
Industriegebouwen. Langs de gedempte havens staan nog enkele resten van
industriële bedrijvigheid, waaronder de in 1880 voor J. Groeneveld gebouwde
manufacturenhandel met pakhuis (Venne 111), met een aanbouw uit circa 1920, en
een voorm. koffiebranderij (Burgemeester Schönfeldplein 9) [23] uit circa 1895.
Langs de Tramhaven en de nieuwe Oosterhaven staan uit circa 1915 de loods en
directeurswoning van de brandewijnfabriek Pfaff (Wilhelminasingel 99) [24], uit
circa 1920 het expeditiegebouw van de Winschoter Expeditie Onderneming
(Renselkade 5-5b) [25], met kantoor en woonhuis, en uit 1922 het graanpakhuis met
art deco-elementen van de zaadhandel firma Robertus (Oosterhavenkade 20).
Windmolens. Aan het gedempte Winschoterdiep staan drie hoge
stellingkorenmolens. De Molen Edens (Nassaustraat 14) [26] werd volgens een
gevelsteen boven de ingang in 1763 gebouwd voor Jurrien Balles en Anje Garbrandts.
De molen heeft een achtkante, met dakleer beklede romp op bakstenen tussenstuk
en voet. A. Edens en M. Tiddens lieten de molen in 1870 verbouwen
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en verhogen door molenmaker B. Evers. In 1906 volgde nog een verbouwing en in
1960-'62 een restauratie. De molenaarswoning (Nassaustraat 10) stamt volgens een
gevelsteen uit 1774. De eerste twee van de bijbehorende initialen ‘J.B.P.M.’ verwijzen
naar molenaar Jannis Ballis. De Molen Berg (Grintweg 61) [28] werd in 1854
gebouwd en heeft een met dakleer bekleed houten achtkant op bakstenen voet. Op
de sluitsteen boven de ingang staan het bouwjaar en de namen J.D. Buurma en G.W.
Veltman. De molen, die ook als pelmolen en na 1876 korte tijd als barkmolen heeft
gediend, is in 1978-'79 gerestaureerd. De Molen Dijkstra (Nassaustraat 63) [27] werd
in 1862 gebouwd voor D.E. Dijkstra. De slanke molen heeft een met hout bekleed
achtkant op bakstenen voet. Bij herstel in 1914 gebruikte men de as en roeden van
een molen uit Koog aan de Zaan. De molen werd ook als pelmolen gebruikt. De
molenaarswoning (Nassaustraat 65) dateert uit circa 1862.
De ophaalbrug over de Rensel (Renselkade ong.) [29] dateert uit circa 1870 en
heeft gietijzeren staanders in de vorm van corinthische zuilen op postament en een
hamei in vakwerk. De brug is recent overgebracht van haar oorspronkelijke plaats
bij De Bult, ten oosten van Winschoten, naar zijn huidige plaats.
Parken. Het Wandel- of Sterrebos (Bossingel ong.) [30] werd in 1826-'27
aangelegd op initiatief van ds. B.A. Steringa Kuyper en kwam in 1836 gereed op de
plaats waar voorheen klei werd afgegraven. Rond 1902 werd het park gesaneerd en
hersteld naar plannen van L.A. Springer, waarbij een slingervijver werd aangelegd
tussen de twee bestaande waterkommen. In het zuidoostelijk deel bevindt zich een
uitkijkheuvel met hertenkamp. Het park wordt doorsneden door de Secretaris
Heikenslaan, waaronder een tunneltje loopt dat deel uitmaakt van een
pseudo-vestingmuur met bastions. Het Gemeente- of Maintebos (bij St.-Vitusholt
165) [31] werd rond 1915 aangelegd in landschapsstijl.
Begraafplaatsen. De Alg. begraafplaats (bij Hofstraat 70) [32] werd in 1838
aangelegd, kreeg rond 1900 een toegangshek en werd rond 1930 uitgebreid met een
aulagebouw. Opvallend is het zuilmonument voor E. Mellema (†1886). Aansluitend
ligt aan de zuidzijde op een afzonderlijk omgracht gedeelte de grote Isr. begraafplaats
(bij St.-Vitusholt 34) [33], aangelegd rond 1910 en met een metaarhuis uit circa 1930.
De R.K. begraafplaats (tegenover Pekelderstraat 29) [34] werd rond 1930 met
rouwkapel aangelegd.
Het voorm. stoomgemaal (Oostereinde 4), gelegen ten noordoosten van
Winschoten, is een vijzelstoomgemaal uit 1878, gebouwd ter vervanging van twee
poldermolens. Uit die tijd dateren een ketelhuis annex machinistenhuis en een
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machinehuis. Van een uitbreiding tot dubbel vijzelstoomgemaal in 1895 dateert het
machinehuis met schoorsteen aan de linker zijde. Dit laatste gedeelte bevat een
tandem-compound stoommachine uit 1895 gemaakt door D.H. Landeweer & Zn. te
Martenshoek. Het gemaal is in 1971 buiten gebruik gesteld en functioneert sinds de
restauratie van 1983-'91 als museum.
De luchtmacht-uitkijktoren (bij Napels West 18), gelegen ten westen van
Winschoten nabij de spoorlijn, is een van de weinige overgebleven verkenningstorens
die tussen 1950 en 1960 in prefab-beton volgens het Raat-systeem werden gebouwd.

Winsum en Obergum
Dorp, oorspronkelijk bestaande uit drie kernen: Obergum ten noorden van het
Winsumerdiep, Winsum ten zuiden van dat diep en Bellingeweer, dat op het kerkhof
na geheel verdwenen is. Deze dorpen lagen elk op een wierde. De kerk van Winsum
is om onbekende reden niet op de wierde gebouwd. Aangezien de Hunze
oorspronkelijk vrij dicht langs Winsum stroomde, werd het al vroeg een belangrijke
handelsnederzetting, die in 1057 markt-, munt- en tolrecht kreeg. Daarna stagneerde
de verdere ontwikkeling, waardoor Winsum niet tot een stad is uitgegroeid. In 1276
stichtten de dominicanen op de wierde van Winsum een van de belangrijkste kloosters
van Groningen. In de kloosterkerk, die omstreeks 1600 werd gesloopt, vergaderden
in de 16de eeuw nog de Staten van de Ommelanden. Aan weerszijden van het
waarschijnlijk voor de afwatering gegraven Winsumerdiep concentreerde zich later
de bebouwing. In de tweede helft van de 19de eeuw groeide het dorp Winsum naar
het zuiden uit langs de weg naar Groningen (Hoofdstraat). De aanleg van de spoorlijn
Sauwerd-Roodeschool (1893) en de bouw van het station speelden hierbij een
belangrijke rol. Het dorp is na de Tweede Wereldoorlog vooral naar het zuiden en
oosten vergroot. Het centrum (Winsum-Obergum) is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 14, Winsum) [1] is een eenbeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een ingebouwde, ongelede westtoren met hoekblokken en
ingesnoerde spits. De zuidmuur van het schip is mogelijk nog 12de-eeuws, terwijl
het koor omstreeks 1300 tot stand zal zijn gekomen. De toren werd in het midden
van de jaren dertig van de 17de eeuw verbouwd. Uit 1633 stammen het smeedijzeren
torenuurwerk van T. Pijttersz en de door Nicolas Sickmans gegoten klok. Boven de
toreningang zit een gevelsteen met ovaal tekstveld, kwabmotief, guirlandes en het
jaartal 1699. De ruimtes boven het met een graatgewelf overdekte torenportaal zijn
bereikbaar via een houten buitentrap. Aan weerszijden van de toren staan 18de-eeuwse
aanbouwen. Het kerkinterieur is in 1869 ingrijpend vernieuwd, terwijl in 1975-'76
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de hele kerk is gerestaureerd. De kerkvloer bevat veel zerken uit de 17de en 18de
eeuw, waarvan die voor Evertien Tammijnga (†1617) de oudste is. Op het kerkhof,
dat met een uit omstreeks 1900 daterend hek wordt afgesloten, liggen enkele
interessante 19de-eeuwse grafstenen, waaronder die voor Geert Reinders (†1815),
bestrijder van de veepest. De pastorie (Kerkstraat 12) is een deels onderkelderde
eenlaags villa met omgaand schilddak, gebouwd omstreeks

Winsum en Obergum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Herv. kerk (Winsum) (zie p. 232)
Herv. kerk (Obergum) (p. 233)
Geref. kerk (p. 233)
Synagoge (p. 233)
Openbare lagere school (p. 233)
Raadhuis (p. 234)
Postkantoor (p. 234)
Notarishuis (p. 234)
hotel De Gouden Karper (p. 234)
logement Alderts (p. 234)
molen De Vriendschap (p. 234)
molen De Ster (p. 234)
Alg. begraafplaats (p. 234)

1890 in eclectische trant. Het links aangebouwde catechisatielokaal met topgevel
voorzien van klimmend fries dateert van omstreeks 1900.
De Herv. kerk (Kerkpad 14, Obergum) [2], gelegen op het hoogste deel van de
dorpswierde, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede
toren met zadeldak. Het schip zou nog uit de 13de eeuw kunnen dateren, maar het
koor is iets jonger. De 14de-eeuwse toren werd enkele keren
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Winsum en Obergum, Herv. kerk (Obergum)

verbouwd, getuige jaartalankers uit 1706 en een sluitsteen met het jaartal 1790. In
de toren zitten resten van een koepelgewelf.
Het kerkinterieur werd in 1844 verbouwd en in 1971 is de hele kerk gerestaureerd.
Tot de inventaris behoren een preekstoel in Lodewijk XV-stijl met de wapens van
Van Nyeveen, Sichterman en Vinkers (1780), een eenvoudige avondmaalstafel (1790)
en een herenbank (eind 18de eeuw).
De Geref. kerk (Hoofdstraat West 38, Winsum) [3] is een van de straat
terugliggende, deels ingebouwde kruiskerk met een voorgevel voorzien van een
middenrisaliet. De kerk werd gebouwd omstreeks 1870 in eclectische stijl, naar
plannen van A. Schotanus.
De voorm. synagoge (Schoolstraat 24, Obergum) [4] is een op een achtererf gelegen
zaalgebouw uit 1879 met afgewolfd zadeldak en rondboogvensters. Sinds 1935 dient
ze als verenigingsgebouw.
De voorm. openbare lagere school (R. Praediniusstraat 2, Winsum) [5] is een
monumentaal gebouw met een diep en hoog middendeel en

Winsum en Obergum, Openbare lagere school
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Winsum en Obergum, Woonhuis Stationsweg 18

lagere dwarse zijvleugels. De zevenklassige school werd in 1883 gebouwd naar
plannen van H. Wind in rijk gedetailleerde neoclassicistische stijl. Het gebouw is nu
in gebruik als openbare bibliotheek.
Het voorm. raadhuis (Hoofdstraat West 4, Winsum) [6] is in 1906-'07 gebouwd
naar het prijs winnende ontwerp van A.L. van Wissen. Het in de stijl van het
rationalisme uitgevoerde gebouw heeft een topgevel en op de hoek een toren met
open klokkenstoel. Voor de constructieve onderdelen is kunststeen gebruikt.
Het postkantoor (Stationsweg 2, Winsum) [7] is een uit omstreeks 1920 daterend,
deels gepleisterd pand met omgaand schilddak en met een eenlaags aanbouw.
Woonhuizen. Langs de Hoofdstraat Winsum en aan weerszijden van het
Winsummerdiep staan eenvoudige dwarse eenlaags panden uit de 18de en vooral de
19de eeuw. Hoofdstraat West 27 is een eenvoudig 18de-eeuws woonhuis met wolfdak,
met aan de voorgevel gebeeldhouwde aanzetkrullen en vlechtingen. Havenstraat 12
is een 18de-eeuws pand met wolfdak met in het bovenste deel van de gevels kleine
lichtopeningen. Uit omstreeks 1800 dateert Hoofdstraat West 43, een pand met
omlijste ingang en een zadeldak tussen topgevels. Het deftige eenlaags dorpshuis
Hoofdstraat West 35 stamt uit de eerste helft van de 19de eeuw en heeft een laag
schilddak, een omlijste ingang

Winsum en Obergum, Volkswoningbouw Wigbold Ripperdastraat e.o.

met bovenlicht en gietijzeren deurdecoraties, alsmede een stoep met stoeppalen. Uit
dezelfde tijd is Hoofdstraat West 16, een eenlaags pand met schilddak; de ingang
met bovenlicht is voorzien van een snijraam in halfrond gesloten omlijsting. Andere,
vergelijkbare voorbeelden uit het tweede en derde kwart van de 19de eeuw zijn
Havenstraat 2, 4, 8 en 15 en Bellingeweer 10.
De blokvormige, wit gepleisterde villa Schilligehamsterweg 1A is in het derde
kwart van de 19de eeuw gebouwd in eclectische stijl. Het pand heeft een flauw
hellend dak en enkele fraaie balkons op gesneden consoles en decoraties in
neo-Lodewijk-stijl. De villa ligt in een landschappelijk aangelegde tuin. Het voorm.
notarishuis (Hoofdstraat West 70, Bellingeweer) [8] is een monumentaal landhuis
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in neorenaissance-trant, gelegen in een landschapspark. Het in 1911 gebouwde pand
heeft een trapgevel en een meerzijdige hoektoren. Sinds 1942 dient het als raadhuis.
Stationsweg 18 is een villa in kubistisch expressionistische stijl, gebouwd in 1931
naar ontwerp van E. Reitsma.
In de jaren dertig ontstond de uitbreidingswijk Wigbold Ripperdastraat e.o. met
een grote variatie aan vrijstaande middenstandswoningen in een Groninger variant
van de expressionistische stijl, naar ontwerp van W. Reitsema en K. Olsmeijer.
Hotels. Waarschijnlijk 17de-eeuws, maar in de 19de eeuw ingrijpend verbouwd,
is het wit gepleisterde pand met zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen van
hotel De Gouden Karper (Hoofdstraat West 5) [9]. De houten ingangsomlijsting
heeft ionische pilasters met een hoofdgestel. Het voorm. logement Alderts (Hoofdstraat
West 2) [10] is een gepleisterd 17de-eeuws pand op T-vormige plattegrond, met
rechts een vermoedelijk 18de-eeuwse vleugel. Bij een ingrijpende verbouwing in de
19de eeuw is ook de houten deuromlijsting aangebracht.
Windmolens. De hoge achtkante stellingkoren- en pelmolen De Vriendschap
(Kerkstraat 1) [11] heeft een met riet gedekte romp en een met hout beklede voet.
De molen werd in 1801 vanuit Mensingeweer naar Winsum verplaatst als pelmolen
voor K.J. Pel. In 1941 heeft men de pelmolen veranderd in een korenmolen. Hij is
in 1975-'76 gerestaureerd. De hoge achtkante stellingkorenmolen De Ster (Molenstraat
4) [12] heeft een met hout beklede romp en bakstenen voet. De molen werd in 1851
gebouwd voor P.G. Wildeveld, waarschijnlijk door molenmaker H.S. ten Have, als
opvolger van een standerdmolen uit 1628 op de oude molenberg. De in opzet nog
laat-17de-eeuwse voorm. eenlaagse sarrieshut (Molenstraat 7) is nog aanwezig, maar
heeft een vernieuwde gevel.
Begraafplaatsen. De Alg. begraafplaats (Bellingeweer ong.) [13] is het voorm.
kerkhof van de in 1824 gesloopte kerk van Bellingeweer. De begraafplaats wordt
omgeven door een 17de-eeuwse muur en bevat onder meer drie gietijzeren grafpalen
en de zerk van Pieterke Kuipers (†1883). De kleine, in
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1866 in gebruik genomen Isr. begraafplaats (Munsterweg 1) heeft vijf rijen graven
met natuurstenen grafzerken, waarvan de meeste met een ronde top. De Hebreeuwse
grafschriften zijn veelal met Nederlands gecombineerd.
De Winsumer- en Schaphalsterzijl (Schouwerzijlsterweg ong.) gelegen ten
westen van Winsum, is een schutsluis in het Winsumerdiep, aangelegd in 1663 toen
dit riviertje deel ging uitmaken van de nieuwe provinciale trekvaart tussen Winsum
en Ulrum. De schutsluis werd in 1753 en in 1900 hersteld. De huidige voetgangersbrug
dateert van die laatste reparatie. Bij de sluis staat een schotbalkenloods uit omstreeks
1920. Het bijbehorende Zijlhuis (Schouwerzijlsterweg 4) is een midden-19de-eeuws
gepleisterd pand met mezzanino en flauw hellend schilddak.
Maarhuizen. Deze buurtschap ten noordwesten van Winsum ligt op een uit de
middeleeuwen daterende wierde. Het kerkhof (Maarhuizen ong.), met als oudste een
grafzerk uit 1630, hoorde bij de in het tweede kwart van de 18de eeuw gesloopte
kerk. De afbraak volgde na de samenvoeging van deze Hervormde gemeente met
die van Obergum in 1726. Het buurtschap heeft enkele interessante boerderijen. De
‘Enne Jans Heerd’ (Maarhuizen 3) is een 19de-eeuwse boerderij van het
kop-hals-romp-type, waarbij de hals vrij lang is. Het dwars geplaatste voorhuis met
wolfdak is deels onderkelderd. De kop-hals-romp-boerderij Maarhuizen 18 uit 1811
heeft een jonger dwars voorhuis.
Ranum. Deze buurtschap ten noorden van Winsum bestaat uit een grotendeels
afgegraven wierde met enkele boerderijen en het voorm. kerkhof van de in 1815
gesloopte kerk. Van de aanwezige zerken dateert de oudste uit 1667.

Wirdum
(gemeente Loppersum)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen. In de
late middeleeuwen kreeg het dorp via de Wirdumermaar een verbinding met het
Damsterdiep. Langs dit diep ontstonden twee gehuchten, Wirdumerdraai en
Eekwerderdraai. De wierde van Wirdum werd in 1917 grotendeels afgegraven en
vanaf die tijd verdichtte zich de bebouwing langs de Wirdumerweg.
De Herv. kerk (Kerkeweg 24) is een brede eenbeukige kerk met recht gesloten
koor en dakruiter. De kerk werd gebouwd in de eerste helft van de 13de eeuw. Het
koor is verdeeld in twee zones, met beneden spaarnissen voorzien van rondbogen en
boven één groot spaarveld afgesloten door een rondboogfries. Waarschijnlijk in de
15de eeuw zijn de meeste vensters vergroot. Aan de noordzijde bevinden zich een
knielnis en een laag venster. De in 1878 afgebroken westtoren verving men door een
dakruiter naar plannen van O. de Leeuw Nieland, die weer bij de restauratie van
1959-'61 is vervangen. In de dakruiter hangt een klok uit 1639, gegoten door
Wilhelmus Jacobus de Vrij. Bij de naar plannen van R. Offringa uitgevoerde
restauratie heeft men ook het middelste laat-gotische venster aan de oostzijde weer
geopend.
In het interieur heeft het hiervoor genoemde venster in de dagkanten
vroeg-15e-eeuwse schilderingen van heiligen. De noordmuur toont een fragment van
geometrisch schilderwerk, eveneens uit de 15de eeuw. Tot de kerkinventaris behoren
een herenbank met gesneden opzetstuk en de wapens van Wiltet Louwens en Remke
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Jelmers (1644), een preekstoel (omstreeks 1650) en een door P. van Oeckelen
gebouwd orgel (1879). De kerkvloer bevat diverse zerken met wapens, waaronder
die voor Oede Froma (†1551), Hille Froma (†1556) en Ballo Froma (†1576).
Op het omheinde kerkhof bevinden zich onder meer een zerk uit 1607 en een
grafmonument uit 1859. De voorm. pastorie (Fromaweg 2) is een blokvormig eenlaags
pand met hoger oprijzende middenpartij, gebouwd in 1887 naar plannen van O. de
Leeuw Wieland. Scholen. De voorm. openbare lagere school (Eekwerderpad) uit
1878 is sterk verbouwd, de bijbehorende onderwijzerswoning (Kerkeweg 22) is een
statig neoclassicistisch pand met schilddak en hoekschoorstenen uit 1878. De nieuwe
openbare lagere school (Stadsweg 6) heeft expressionistische

Wirdum, Borg Rusthoven

details en werd in 1937 te Wirdumerdraai gebouwd.
De borg Rusthoven (Rijksweg 39) is een hoog blokvormig huis met afgewolfd
zadeldak en hoekschoorstenen, gebouwd in 1686 voor Johan Eeck, zoon van de
bouwer van Ekenstein. In 1804 kwamen de borg en het bijbehorende tichelwerk in
bezit van Jan Hendrik Sissingh, wiens weduwe het huis in 1819 ingrijpend liet
verbouwen. Toen zijn de huidige vensters aangebracht en is het dak gewijzigd. In
1924 werd het terrein door steenfabrikant B. van der Veen gekocht, dezelfde die in
1995 de borg van de sloop redde. In 1987 werd het huis gerestaureerd en ontpleisterd
naar plannen van P.L. de Vrieze. Sinds 1969 dienen twee pijlers met natuurstenen
bekroningen, afkomstig van de borg Vredenhoven te Eexta, als ingang. De tuin is in
1990 opnieuw gestructureerd naar plannen van Copijn Utrecht Groenadviseurs BV.
Woonhuizen. De neoclassicistische villa Stadsweg 36 dateert uit omstreeks 1890.
Uit dezelfde tijd stammen Stadsweg 29-35, vier arbeiderswoningen met krimpen.
Boerderijen. De boerderij Wirdumerweg

Wirdum, Arbeiderswoningen Stadsweg 29-35
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1 is van het kop-romp-type. Het lange voorhuis heeft de jaartalankers ‘1807’. Rijksweg
31 is een grote boerderij van het Oldambtster type uit 1855. De uit omstreeks 1879
daterende Sybellema Heerd (Stadsweg 2) is een boerderij met dwars voorhuis.
De voorm. steenfabriek ‘Rusthoven’ (Rijksweg 43) werd in 1804 gesticht en in
1965 gesloten. In 1924 werd de fabriek gekocht door B. van der Veen, die het complex
liet uitbreiden met onder meer nieuwe droogloodsen. In 1943 werd een nieuwe
ringoven gebouwd. De dienstwoning (Rijksweg 41) stamt uit 1924.

Wittewierum
(gemeente Ten Boer)
Wierdedorp, ontstaan in 1213 toen hier het premonstratenzerklooster Bloemhof werd
gesticht. Het klooster werd in 1561 opgeheven. De oorspronkelijke, in 1238 begonnen,
kerk werd in 1863 vervangen door de huidige en daaromheen zijn in die tijd enkele
boerderijen gebouwd. De wierde zelf is beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Kerkhorn 4)is een brede, door pilasters gelede zaalkerk met recht
gesloten koor, gebouwd in 1863 in overwegend neoclassicistische vormen, maar wel
met spitsboogvensters voorzien van neogotische gietijzeren traceringen. In het
gepleisterde muurwerk onder de vensters is mogelijk ouder materiaal hergebruikt.
In de Tweede Wereldoorlog zijn de dakruiter en de opengewerkte gietijzeren pinakels
op de voorgevel verloren gegaan. Het interieur wordt overdekt door een gedrukt,
gepleisterd tongewelf. Onder het verhoogde koordeel ligt een mogelijk 13de-eeuwse,
met een

Wittewierum, Herv. kerk

graatgewelf overdekte grafkelder voor het geslacht Rengers. In de vloer liggen diverse
grafzerken, onder meer die van Swer Renghers (†1558), Judith Wermelo Rengers
(†1618), Johan Rengers (†1626), Egbert Rengers (†1663) en Edzardt Lamouraal
Rengers (†1737). Tot de inventaris behoren een dekstuk van een laat-17de-eeuwse
herenbank met het wapen van Rengers-Polman en verder een preekstoel, twee
herenbanken en kerkbanken uit omstreeks 1863.
De pastorie (Kerkhorn 2), een fors pand met schilddak, stamt mogelijk uit het
begin van de 19de eeuw en werd rond 1865 verbouwd. Op de als kerkhof in gebruik
zijnde wierde staan diverse moeilijk leesbare grafstenen, waarvan de oudste uit de
18de eeuw stamt.

Woldendorp
(gemeente Delfzijl)
Wierdedorp met een radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen, op een
hoger gelegen kwelderwal. De kerk staat aan de westzijde op een afzonderlijke
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wierde. Bij de gevechten van eind april 1945 rond de ‘Delfzijl pocket’ werd het dorp
grotendeels verwoest. Na de oorlog volgden herbouw en uitbreiding langs de
uitvalswegen.
De Herv. kerk (A.E. Gorterweg 11), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een
eenbeukige kerk met recht gesloten koor en lage geveltoren. Het huidige gebouw is
het schip van een romanogotische kruiskerk uit het derde kwart van de 13de eeuw.
De muur wordt geleed door enkele hoge nissen met gedrukte spitsbogen, waarin
smalle rondboogvensters zijn opgenomen. Het koor en het transept van de kerk zijn
al vóór 1700 gesloopt. In 1855 kreeg de kerk aan de westzijde een aanbouw met
dakruiter. Na zware oorlogsschade in 1945 werd de kerk in 1955-'49 gerestaureerd
naar plannen van A.R. Wittop Koning en R. Offringa. Daarbij zijn de huidige
geveltoren en de apsis-vormige uitbouw voor de preekstoel aan de oostzijde ontstaan.
Het interieur wordt overdekt door twee meloenvormige koepelgewelven met acht
ribben. Op deze gewelven zijn bij restauratie grondtekeningen van schilderingen te
voorschijn gekomen, op het westelijke gewelf uit omstreeks 1350, op het oostelijke
uit omstreeks 1450. Vóór de toren liggen diverse zerken, waarvan de oudste uit 1625.
De Geref. kerk (A.E. Gorterweg 26) is een zaalkerk met schilddak en dakruiter,
gebouwd in 1950.
Het voorm. raadhuis van de gemeente Termunten (A.E. Gorterweg 1) is een fors
pand met schilddak, gebouwd in 1946-'47. Op de gevel staat de spreuk: ‘Beschaduwd
is de vreugd bij 't helen mijner wonden, om hen die na 't geweld niet wederopgaan
konden’. Sinds 1990 is het pand in gebruik als hotel-restaurant.

Woltersum
(gemeente Ten Boer)
Wierdedorp met radiale structuur, ontstaan in de vroege middeleeuwen. In de 19de
eeuw kwam de huidige lintbebouwing langs de Lustige Maar tot ontwikkeling. Direct
ten zuiden van het dorp werd in 1870-'76 het Eemskanaal gegraven. Met verbreding
daarvan in 1961-'65 verdwenen de brug en de verbinding naar het zuiden.
De Herv. kerk (Kerkpad 4) is een door lisenen gelede zaalkerk met recht gesloten
koor en een toren met achtkante bakstenen lantaarn en naaldspits. Het westelijke
deel van de kerk stamt uit 1765, toen de middeleeuwse kerk werd vervangen. Het
oostelijke deel inclusief

Woltersum, Herv. kerk
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de toren verrees in 1837-'38 naar plannen van de timmerman P. Kuipers. Tot de
kerkinventaris behoren een met afbeeldingen van de Geseling van Christus en Ecco
Homo beschilderde preekstoel (16de eeuw), vier herenbanken met gesneden
bekroningen (18de eeuw) en een door de gebroeders Van Oeckelen gebouwd orgel
(midden 19de eeuw). Verder bevat de kerk een memoriesteen voor Johan van Welveldt
(†1634) en een zerk voor Ella Catharina van Bolhuis (†1769).
De windmolen ‘Fram’ (Kollerijweg 5) is een achtkante stellingmolen op houten
tussenstuk en houten schuur. Deze houtzaagmolen werd in 1867 gebouwd voor W.E.
Evenhuis en bevat zowel een koppel maalstenen als drie zaagramen; vroeger had hij
ook nog twee pelstenen. De zaagschuur heeft aan de kant van de Woltersummer Ee
een opsleep. De molen is in 1961 en in 1979 gerestaureerd.

Zandeweer
(gemeente Eemsmond)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een zandwal. Tot 1850 was er
voornamelijk bebouwing langs de Hoofdstraat en de Poelweg. Daarna werd het dorp
vooral uitgebreid langs de Veilingweg en de Molenhorn en ontwikkelde Zandeweer
zich tot tuinbouwdorp. De glastuinbouw is nog steeds in het dorp aanwezig.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 7) is

Zandeweer, Hoofdstraat

Zandeweer, Hoogholtje

een eenbeukige kerk met halfronde sluiting en een vrijstaande toren. De grotendeels
13de-eeuwse kerk is vermoedelijk in de eerste helft van de 16de eeuw met een travee
naar het westen uitgebreid. De schipmuren zijn met lisenen geleed en hebben
spitsboogvensters. Onder de dakvoet zitten een lijst van siermetselwerk en een
rondboogfries. In de koorsluiting bevinden zich enkele spaarvelden met rondbogen.
De kerk is in 1931-'32 gerestaureerd naar plannen van A.R. Wittop Koning.
Het interieur is deels met meloenvormige koepelgewelven met vier ronde ribben
en deels met kruisribgewelven overdekt. Tot de inventaris behoren twee herenbanken
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met opzetstukken voorzien van de wapens van de families Clant, Lewe, Coenders
en Ompteda (1679), een preekstoel (derde kwart 18de eeuw) en een doophek (1793).
Het orgel is in 1731 door A.A. Hinsz gebouwd. Het snijwerk aan de kast en de
balustrade met bekroning wordt toegeschreven aan Casper Struiwig. De kerkvloer
bevat diverse 17de- en 18de-eeuwse grafzerken.
De vrijstaande toren (Hoofdstraat 5) ten zuidwesten van de kerk stamt uit de 15de
eeuw. De sobere, ongelede toren heeft een zadeldak tussen topgevels met spaarvelden.
Een topgevel en een kleine dakkapel zijn voorzien van wijzerplaten. Op de nok staat
een deels opengewerkte, ranke dakruiter. In de toren hangen twee klokken, de ene
uit 1354 en de andere uit 1463.
Woonhuizen. Aan de Hoofdstraat staan voornamelijk eenvoudige 18de- en
19de-eeuwse dwarse eenlaags panden, met al dan niet afgewolfde zadeldaken.
Voorbeelden zijn Hoofdstraat 17 met de jaartalankers ‘1788’, Hoofdstraat 14 met
een kleine jaartalsteen ‘1805’ in de zijgevel, en Hoofdstraat 24 met zadeldak tussen
topgevels met vlechtingen, maar ook Hoofdstraat 3, 16, 18 en 19, het laatste met
aangebouwde schuur.
De windmolen ‘Windlust’ (Molenhorn 17) is een met riet gedekte achtkante
stellingkorenmolen met bakstenen onderbouw. Hij werd in 1818 gebouwd als
grondmolen en in 1886 verhoogd en van een stelling voorzien. De molen is in 1975-'76
gerestaureerd.
Het hoogholtje over de Uithuizermeedstermaar (Meedstermaarpad ong.), gelegen
ten noorden van Zandeweer, dateert uit 1936 en wordt ook wel het
‘Zandeweersterbalkje’ genoemd. Meestal werd dit type bruggen uitgevoerd in hout;
deze is echter van gewapend beton met een ijzeren reling.
Doodstil. Dit gehucht ten noordwesten van Zandeweer is ontstaan bij een brug
(til) over het Boterdiep: de til van Doede of Dode is verbasterd tot Doodstil. De
lintbebouwing is in de loop van de 19de eeuw verder tot ontwikkeling gekomen. De
kop-hals-romp-boerderij ‘Langenhuis’ (Doodstilsterweg 3) heeft een zeer lang, deels
onderkelderd voorhuis met een zadeldak tussen topgevels. Het voorhuis is diverse
keren verbouwd. De oostgevel heeft een gevelsteen met wapenschild van een
verbouwing in 1624. Het tussenlid en de huidige zuidmuur zijn in 1855 tot stand
gekomen. De grote schuur dateert uit
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1814, de kleine uit omstreeks 1855. De losstaande schuur met opvallend hoog dak
stamt uit 1925. De grote gepleisterde villa Barmerweg 1 is in 1916 gebouwd op een
vrije plattegrond met een tot hoektoren verhoogde erker. Het pand vertoont
jugendstil-invloeden, zoals het afwisselen van pleisterwerk met diverse kleuren
baksteen. Rechts naast de villa is een dubbele garage gebouwd.
Eppenhuizen. Dit wierdedorp ten zuidoosten van Zandeweer is ontstaan in de
middeleeuwen en heeft een lintbebouwing langs de Eppenhuizerweg.
De Herv. kerk (Eppenhuizerweg 6) is een eenvoudige zaalkerk met driezijdige
koorsluiting, zadeldak en dakruiter. De kerk is volgens een gedenksteen in 1882
gebouwd ter vervanging van een oudere kerk. De voorgevel heeft gepleisterde
elementen en een omlijste ingang. De rondboogvensters van het front en de
spitsboogvensters van het schip zijn voorzien van een gietijzeren roedenverdeling.
De trap naar de kerk bestaat uit enkele grafzerken, waaronder één uit 1692. De
kop-hals-romp-boerderij ‘Leliënhof’ (Eppenhuizerweg 15) dateert uit 1913-'15. Het
eenlaags voorhuis heeft een afgeknot schilddak en links tegen de voorgevel een
driezijdige erker met balkon en een verhoogd geveldeel met onder meer het wapen
van de familie Elema. Achter het voorhuis liggen twee grote schuren.

't Zandt
(gemeente Loppersum)
Dijkdorp, ontstaan in de middeleeuwen langs twee dijken in de Fivelboezem. Een
oost-west lopende dijk, die tussen 1192 en 1249 is aangelegd, werd later veranderd
in de Molenweg; de haaks daarop gelegen dijk uit 1249 werd de Hoofdstraat. Het
dorp ontwikkelde zich hoofdzakelijk langs deze wegen en langs de Oosterstraat.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 41), oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een vrijstaande toren. Het
romano-gotische schip dateert uit het derde kwart van de 13de eeuw. Het muurwerk
heeft in de benedenzone spaarvelden afgedekt met een rondboogfries en daarboven
rondboogvensters en -nissen met kraalprofielen en siermetselwerk. Het hoger
opgetrokken gotische koor met de hoge spitsboogvensters dateert uit de 15de eeuw.
De kerk is in 1962-'67 gerestaureerd naar plannen van R. Offringa.
Het schip wordt inwendig overdekt door meloenvormige koepelgewelven met elk
acht ronde ribben; het koor heeft een vierdelig en een zesdelig kruisribgewelf. Zowel
op de gewelven als op de muren zijn beschilderingen uit diverse periodes, waaronder
de romano-gotische, bewaard gebleven. Er zijn afbeeldingen van heiligen en het
Laatste Oordeel en 15de-eeuwse schilderingen op de koorgewelven van onder meer
de symbolen van de evangelisten en Christus als Man van Smarten. Tot de inventaris
behoren een neoclassicistische preekstoel met bijbehorend doophek uit 1823 en een
orgel uit 1791, gebouwd door H.H. Freytag en F.C. Schnitger jr., waarbij pijpwerk
uit 1662 is gebruikt. Van de grafzerken in de kerk dateert de oudste uit de 16e eeuw.
De vrijstaande toren heeft twee geledingen en een zadeldak met dakruiter voorzien
van een deels opengewerkte spits. De toren dateert uit de eerste helft van de 13de
eeuw. Twee ingemetselde stenen herinneren aan herstellingen in 1714 en 1762,
waarbij de topgevels vernieuwd werden.
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De voorm. sarrieshut (Schatsborgerweg 4) is een eenvoudig 17de-eeuws pand
met een topgevel die voorzien is van vlechtingen.
Woonhuizen. Uit de tweede helft van de 19de eeuw dateert Schatsborgerweg 8,
een renteniershuis met aangebouwde schuur. Het voorhuis heeft een omlijste ingang
en een schilddak met dakkapel. Het eenvoudige dwarse eenlaags pand Oosterstraat
33 stamt uit het begin van de 19de eeuw en heeft een zadeldak tussen zijtopgevels.
Het eenlaags pand Hoofdstraat 47 uit omstreeks 1860 heeft een afgewolfd zadeldak.
De voorm. burgemeesterswoning Hoofdstraat 63 is een complexe, gepleisterde villa
uit 1911 met strakke vormen.
Boerderijen. De op een dubbel omgracht terrein gelegen boerderij Alberdaheerd
(Boslaan 1) is voortgekomen uit de gelijknamige borg. Het

't Zandt, Alberdaheerd, theekoepel

huidige voorhuis heeft een omlijste ingang en een schilddak. De twee schuren hebben
gevelstenen met de jaartallen 1859 en 1905. In de zuidoosthoek van het terrein bevindt
zich boven de buitenste gracht een opvallende theekoepel uit omstreeks 1875. Het
vierkante houten bouwsel rust op acht houten staanders met schoren en is met een
houten trap via een balkon toegankelijk. Vooral het grote dakoverstek van het rieten
tentdak met ingezwenkte dakvlakken is opvallend. De uit 1856 daterende boerderij
Omtadaburgh (Omtadaweg 8) heeft een grote driekapsschuur en terzijde daarvan
een dwars geplaatst, gepleisterd en onderkelderd voorhuis.

Zeerijp
(gemeente Loppersum)
Dijkdorp, ontstaan in de 13de eeuw op een van de oudste dijken in de Fivelboezem.
In de loop van de middeleeuwen ontwikkelde zich een langgerekt dorp. In de buurt
lagen de borg Haykema van de familie Borck en de borg Juckema van de familie
Ripperda. Aan de oostzijde is de dorpsbebouwing na de Tweede Wereldoorlog
enigszins verdicht.
De Herv. kerk (Borgweg 6), oorspronkelijk gewijd aan St. Jacobus, is een rijzige
kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een vrijstaande toren. De kerk kwam in het
midden van de 14de eeuw tot stand in late romano-gotische stijl met gotische
invloeden. De hoog oprijzende meloenvormige koepelgewelven met acht, en in de
ondiepe dwarsarmen vier, ronde ribben zijn nog romanogotisch van karakter. De
hoog oprijzende spitsboogvensters zijn gotisch van vorm. Aan de binnenzijde zijn
de muren onder
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Zeerijp, Herv. kerk, interieur

Zeerijp, Herv. kerk, preekstoel

de vensters geleed door spaarnissen, telkens gesloten door twee rondbogen. In de
17de eeuw bouwde men tegen de westgevel een schoolgebouwtje met lessenaarsdak.
De kerk is gerepareerd in 1793-'95 en kreeg toen mogelijk een nieuwe kap. Bij een
restauratie in 1962-'66, naar plannen van R. Offringa, zijn de vaste banken en de
koorwand uit 1640 uit het interieur verwijderd en is op de muren en de gewelven het
oorspronkelijke kleurenschema gereconstrueerd. Tot de kerkinventaris behoren een
rijke preekstoel met afbeeldingen van de deugden, gesneden door Johan Elderkamp
(1646), twee blokken banken met fronton (17de eeuw), een avondmaalstafel in
Lodewijk XV-vormen (1773). Het orgel uit 1651, waarvan behalve de kast ook nog
enig pijpwerk resteert, werd gemaakt door Th. Faber. De orgelkast in maniëristische
vormen - voorzien van de wapens van Maurits Ripperda en Nicolas van Borck - is
ontworpen door Derck Abrahams en gesneden door Johan Elderkamp. Het instrument
is in 1978-'79 grondig gerestaureerd. De kerkvloer bevat enkele zerken met wapens,
met als oudste die voor Lucia Ten Holte-Clant (†1631). Bijzonder zijn de elf
rouwborden voor leden van bekende Groninger geslachten, waaronder die voor
Maurits Ripperda (†1665), Nicolaas van Borck (†1682), Derk Clant (†1700),
Margareta Josina Alberda-Horenken (†1705) en Habbina Elisabeth van Borck-Alberda
(†1717).
De vrijstaande toren ten zuidwesten van de kerk heeft twee geledingen en een
tentdak. De gotische toren stamt waarschijnlijk uit de eerste helft van de 15de eeuw.
In 1608 is de toren gerepareerd en in 1664 kreeg hij een nieuwe spits. Het tentdak
stamt uit 1834 toen de toren werd ingekort. In de toren hangen drie klokken, twee
moderne en één uit 1502, gegoten door Geert van Wou.
Het ruime kerkhof heeft een smeedijzeren hek tussen hardstenen palen, daar
geplaatst in 1793-'95 en mogelijk afkomstig van de toen gesloopte borg Haykema.
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Op het kerkhof bevinden zich een baarhuisje uit 1893 en enkele interessante
grafzerken. De pastorie (Borgweg 10) is een blokvormig pand met schilddak en
hoekschoorstenen uit het midden van de 19de eeuw.
De Doopsgez. kerk (Borgweg 32) is een zaalkerk uit 1847. De nieuwe voorgevel
met neogotische motieven is in 1904 opgetrokken naar plannen van O. de Leeuw
Wieland. Ook door hem ontworpen is de uit 1885 daterende pastorie (Borgweg 30),
een eenlaags pand in neoclassicistische vormen met verhoogd middenrisaliet.
Woonhuizen. De drie huizen Borgweg 34-38, met afgewolfde zadeldaken en lage
verdiepingsvensters, zullen in de eerste helft van de 19de eeuw zijn gebouwd.
Molenweg 4 is een statig dorpswoonhuis met omlijste ingang en een schilddak met
hoekschoorstenen, gebouwd in het derde kwart van de 19e eeuw.
Het café Molenweg 2 is een aan een kruising van wegen gelegen pand met
kruisende daken en topgevels, gebouwd rond 1905.
Boerderijen. De boerderij Garsthuizerweg 3 heeft een voorhuis met een hoog
zadeldak tussen topgevels, dat nog uit de 18de eeuw kan stammen. Borgweg 18, een
villaboerderij, heeft een woongedeelte in chaletstijl met jugendstil-elementen; ze
dateert uit omstreeks 1908.
Windmolen ‘De Leeuw’ (Borgweg 59) is een achtkante stellingkorenmolen. De
met riet gedekte romp staat op een met hout beklede voet. De korenmolen, die ook
van een koppel pelstenen is voorzien, werd in 1865 van Solwerd hierheen verplaatst
ter vervanging van een standerdmolen uit 1662. De molen is in 1974-'77 gerestaureerd.

Zijldijk
(gemeente Loppersum)
Dijkdorp, ontstaan aan een noord-zuid lopende Fiveldijk, die waarschijnlijk in 1317
is aangelegd. Het dorp ontleent zijn naam aan de sluis (zijl) in de dijk, die het water
van de Oude Leije af moest voeren. In 1444 werd het gebied ten oosten van Zijldijk
ingepolderd en verloor de sluis haar functie. De karakteristieke lintbebouwing strekt
zich uit langs de Fivelweg, die grotendeels het tracé van de voormalige dijk volgt.
De Doopsgez. vermaning (Fivelweg 29) is een uit 1772 daterende schuurachtige
zaalkerk met spitsboogvensters in de zijgevels en met een hoog schilddak. In de
korfboog van de ingang zit een stichtingssteen en daarboven een gedenksteen.
De Geref. kerk (Fivelweg 45) is een eenvoudige, recht gesloten zaalkerk met
gietijzeren rondboogvensters, gepleisterde topgevel en driezijdig schilddak, gebouwd
in 1886 door Wieringa en Van Eerden. Boven de ingang zit een stichtingssteen.
Het woonhuis Fivelweg 31 is een eenvoudig 19de-eeuws dwars pand met afgewolfd
zadeldak. De achterzijde van
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de woning is naar de weg gekeerd, de voorzijde naar de erachter gelegen Doopsgez.
vermaning.
Het trafohuisje (bij Fivelweg 47) met ver overstekend plat dak dateert uit de jaren
dertig en is uitgevoerd in expressionistische stijl.

Zoutkamp
(gemeente De Marne)
Dorp, ontstaan uit een rond 1575 door de Spanjaarden bij het Reitdiep aangelegde
schans. Staatse troepen breidden de schans in 1589 uit. In de 17de en 18de eeuw
vestigden zich hier vissers. Wegens een gevreesde landing van Engelse troepen in
1799 kreeg Zoutkamp een Frans garnizoen en werd de verwaarloosde schans hersteld
en uitgebreid. Pas in 1882 werd Zoutkamp als vesting opgeheven.
Het dorp kreeg in 1836 voor het eerst een eigen kerk. Van belang hierbij was de
toename van de bevolking, die het gevolg was van de aanleg van een vissershaven
in 1825. Veel vissers waren actief in de schelpenvisserij. Door de afsluiting van het
Reitdiep in 1873-'77 kwam de vissershaven deels binnen- en deels buitendijks te
liggen. Langs het in 1856-'58 gegraven Hunsingokanaal bouwde men kalkovens en
een portlandcementfabriek (1872), die alle weer verdwenen in de 20ste eeuw. De
bouw van de dam in het Reitdiep en de aanleg van een spoorlijn naar Winsum (1922)
maakten Zoutkamp beter bereikbaar. In 1930-'33 breidde men de binnenhaven uit
met een fors haventerrein met visafslag. De afsluiting van de Lauwerszee in 1969
had voor Zoutkamp tot gevolg dat de visserij plaats maakte voor recreatie. In de jaren

Zoutkamp, Herenhuis De Batterij

zeventig zijn diverse visserswoningen naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen
overgebracht, waar ze nu een buurtje vormen. Aan de noordoostzijde van het dorp
verrees na de Tweede Wereldoorlog enige nieuwbouw.
De Herv. kerk (Parallelweg ong.) is een eenvoudige recht gesloten zaalkerk,
gebouwd in 1836 in neoclassicistische trant. Ze ligt op een verhoogd kerkhof.
Het herenhuis ‘De Batterij’ (Sluisweg 22) is een aan de dijk gelegen, gepleisterd,
blokvormig eenlaags pand uit omstreeks 1880. Het heeft waarschijnlijk als
dienstwoning bij de Provinciale Sluis gediend.
Hotel-café ‘De Zeearend’ (Dorpsplein 1) dateert uit 1929 en is opgetrokken in
een strakke zakelijke vormgeving. Voor de grote vensters van de gelagkamer is een
terras aangelegd.
De voorm. loods van de Rijksbetonningsdienst (Reitdiepskade 11) dateert uit
omstreeks 1875. Het houten gebouw met stenen voet en omlopend schilddak dient
nu als visserijmuseum en VVV-kantoor.
Sluizen. De blijkens een stichtingssteen uit 1858 daterende sluis in het
Hunsingokanaal (Hunsingoweg ong.) werd aangelegd aan de mond van het in 1856
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gegraven Hunsingokanaal in de bestaande dijk langs het Reitdiep. Bij de sluis
bevinden zich een houten eenlaags sluiswachtershuisje en een ijzeren draaibrug uit
dezelfde tijd. De Provinciesluis (Sluisweg ong.) is een schutsluis uit 1876, gebouwd
toen het Reitdiep werd afgesloten. De sluishoofden zijn voorzien van waaierdeuren.
De Alg. begraafplaats (tegenover Hoofdstraat 36), aangelegd omstreeks 1882,
heeft een eenvoudig baarhuisje en toegangshek.

Zuidbroek, Herv. kerk

Zuidbroek
(gemeente Menterwolde)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke grens
van het Oldambt. Het dorp bestond uit twee kernen, rond de kerk en langs het in
1628 gegraven Winschoterdiep, alsmede aan de oostzijde de boerderijstrook
Uiterburen. Na 1850 groeiden beide kernen aaneen. Langs het diep werd in 1859 de,
inmiddels gesloopte, aardappelmeelfabriek Motké van W.A. Scholten gevestigd.
Nabij het kanaal kwam ook de spoorlijn Groningen-Nieuwe Schans (1868) te liggen,
met een aftakking naar Stadskanaal (1908).
De Herv. kerk (Kerkstraat 95), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een
monumentale, recht gesloten kruiskerk met vrijstaande klokkentoren. De rijpe
romano-gotische kerk kwam aan het eind van de 13de eeuw tot stand. Het door nissen
gelede muurwerk is verdeeld in
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een boven- en onderzone; beneden zitten er ronde nissen, boven zijn de smalle
spitsboogvensters afgewisseld met gelijkvormige nissen voorzien van siermetselwerk.
In 1770 heeft men de topgevels vernieuwd en de noordingang dichtgemaakt. Bij een
ingrijpende restauratie in 1915, onder leiding van C.H. Peters, is de kerk in- en
uitwendig ontpleisterd. Onder leiding van H.R. Holthuis volgde in 1937-'39 een
tweede restauratie, waarbij men ook de toren heeft ontpleisterd. Het interieur wordt
overdekt door meloenvormige koepelgewelven met acht, en in de ondiepe dwarsarmen
vier, ronde ribben. Op de wanden van de koortravee en op de gewelven zitten enkele
resten van 15de-eeuws ornamentaal schilderwerk. Tot de kerkinventaris van de kerk
behoren een overhuifde herenbank met gesneden bekroning (1671), kerkbanken
(1671), een rijk gesneden preekstoel in Lodewijk XIV-vormen naar ontwerp van
Caspar Struiwig (1736) en een eenvoudig doophek met siervazen (omstreeks 1730)
en lessenaar (1770). De koorafsluiting met drostenbank en kerkvoogdenbank werd
in 1709 ontworpen door Allert Meijer en gesneden door respectievelijk Jan de Rijk
en Mencke Mollaan. Het deurportaal met opzetstuk en boog tussen de twee banken
stamt uit 1843. Het orgel werd in 1793-'94 gebouwd door F.C. Schnitger jr. en H.H.
Freytag en is gevat in een kast met Lodewijk XVI-vormen. De kerkvloer bevat diverse
grafzerken, waarvan die voor Nanno Amsingh (†1690) en de zerken met wapens
voor Jan Arents

Zuidbroek, Herv. kerk, plattegrond

(†1697) en zijn weduwe Eppien Amsing (†1726) tot de oudste behoren. Op het
kerkhof liggen diverse interessante graven, waaronder die van R. Hagenius (†1886).
De vrijstaande klokkentoren (bij Kerkstraat 95) is een forse, gedrongen en ongelede
toren met zadeldak tussen tuitgevels, gebouwd aan het einde van de 13de eeuw. De
ankers uit 1709 duiden op een grondige verbouwing. Het onderste deel van de toren
is als cachot in gebruik geweest. Naast de toren staat een trafohuisje uit omstreeks
1920. De grote voorm. pastorie op T-vormige plattegrond (Kerkstraat 92) stamt uit
1741. Het kantongerecht (Spoorstraat 41) is een blokvormig pand met verhoogd
middenrisaliet, gebouwd in 1882-'83 met neoclassicistische en chaletstijlelementen
naar plannen van W.C. Metzelaar, de Rijksbouwmeester voor justitiegebouwen.
De voorm. openbare lagere school (Heiligelaan 71) werd rond 1880 in
neoclassicistische stijl gebouwd en doet nu dienst als winkel.
Woonhuizen. Het blokvormige eenlaags huis Heiligelaan 97 stamt uit de eerste
helft van de 19de eeuw en heeft een omlijste ingangspartij. Het forse herenhuis
Winschoterdiep 9 verrees rond 1865 in eclectische vormen. Het witgepleisterde pand
Uiterburen 53 uit omstreeks 1890 heeft ook een eclectische vormgeving. Uiterburen
94 is een goed voorbeeld van een landarbeiderswoning met schuur uit omstreeks
1860. De rond 1905 gebouwde arbeiderswoning Uiterburen 30 is vergelijkbaar van
vorm. Langs het Winschoterdiep
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Zuidbroek, Boerderij Uiterburen 27

schoterdiep staan enkele arbeiderswoningen met krimpen uit omstreeks 1910,
waaronder Trekweg 20.
Boerderijen. In het dorp staat een aantal belangrijke boerderijen die alle tot het
Oldambster type behoren. Tot de oudere varianten, met drie reeksen
zaadzoldervensters, behoort Uiterburen 59 uit 1857. De omstreeks die tijd gebouwde
boerderij Uiterburen 45 heeft twee reeksen zaadzoldervensters en een wolfdak.
Uiterburen 25 is vergelijkbaar van vorm, maar heeft een omlijste ingang in het midden
van het voorhuis. Uiterburen 27 is een fraai voorbeeld van een forse gepleisterde
boerderij met overstekend dakvlak en neoclassicistische details uit omstreeks 1880.
In de top bevindt zich een beeld van Ceres.
Het station (Stationsstraat 5) werd in 1865 gebouwd en is een vereenvoudigde
versie van een stationsgebouw derde klasse van de Staatsspoorwegen, met als
karakteristiek element een middenrisaliet met afgeschuinde hoeken. De
oorspronkelijke bovenwoning is later verwijderd. De ophaalbrug over het
Muntendammerdiep (Spoorstraat ong.) is een uit 1916 daterende ijzeren brug met
een in vakwerk uitgevoerde hamei.

Zuidhorn
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op een brede keileemrug of gast. Het
omringende gebied was aan het eind van middeleeuwen nog zeer moerassig, maar
door een betere ontwatering zou de omgeving van Zuidhorn uitgroeien tot een
belangrijk landbouwgebied. Door de
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aanleg van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden (1868) en de bouw van een station
kwam Zuidhorn zeer in trek bij rentenierende boeren, die langs De Gast en de
Hoofdstraat hun villa's lieten bouwen. Tegelijkertijd werd het dorp door de vestiging
van verschillende overheidsdiensten een centrum voor het noordelijke Westerkwartier.
Het ten noorden van het dorp aangelegde Van Starkenborghkanaal (1934) heeft niet
geleid tot een industriële ontwikkeling van Zuidhorn. Het is nog steeds in trek als
forenzendorp. Na de Tweede Wereldoorlog kwam aan de westzijde nieuwbouw tot
stand.
De Herv. kerk (Kerkstraat 18) is een gepleisterde kruiskerk met driezijdig gesloten
koor; de forse ongelede toren heeft zware steunberen en een achtkante ingesnoerde
naaldspits. Het westelijke deel van het gepleisterde schip is in tufsteen uitgevoerd
en kan uit de 12de of 13de eeuw dateren. Het koor is waarschijnlijk 14de-eeuws. In
zijn huidige vorm dateert de middeleeuwse toren waarschijnlijk uit de 17de eeuw.
Getuige hun laat-gotische detaillering zouden de lagere en korte transeptarmen uit
de eerste helft van de 16de eeuw kunnen dateren. De kerk is blijkens jaartalankers
verbouwd in 1631 en voorzien van een vlakke zoldering met enkelvoudige balklaag
op renaissance-consoles. Omstreeks 1840 heeft men het hele gebouw gepleisterd en
een vroeg-neogotische detaillering gegeven.
Tot de kerkinventaris behoren een rijk gesneden preekstoel met de wapens van de
families Clant en Ripperda (1649), een doophek (midden 17de eeuw), enkele
overhuifde herenbanken, waarvan één met het alliantiewapen van Derck Clant van
Hanckema en Margaretha Josina Ripperda (17de eeuw), een koorafscheiding met
gesneden bekroning (17de eeuw) en een door H.H. Freytag en F.C. Schnitger jr.
gebouwd orgel (1793). In de kerk hangen rouwborden voor Baudung Clant (†1704)
en Maurits Clant (†1734). De kerkvloer bevat een aantal 16de- en 17de-eeuwse
zerken.
Op het omringende kerkhof liggen onder meer vijf versierde zerken uit omstreeks
1860 van de familie Bindervoet en verder zerken van de familie Hora Buma. De
pastorie (Kerkstraat 9) is een eenlaags gepleisterd pand op L-vormige plattegrond
met een omlijste ingang in de binnenhoek. Het gebouw stamt in de kern mogelijk
uit de 18de eeuw.
De R.K. St.-Josephkerk (De Gast 38) is een kleine rechthoekige zaalkerk met
een aan de rechterzijde aangebouwde pastorie; ze is gebouwd in 1844 naar plannen
van bouwmeester Crone onder toezicht van W. Dusseldorp. De kerk werd in 1929
uitwendig verbouwd door A.Th. Elmpt in expressionistische trant. Ook de pastorie,
in dezelfde trant, is toen gebouwd. Tot de inventaris behoren een laat-gotisch
eikenhouten beeld van Maria met kind, een barok hoofdaltaar afkomstig uit de
jezuïetenstatie aan de Hoge der A te Groningen (circa 1670) en een neogotische
preekstoel (circa 1900).
De Geref. kerk (De Gast 60) is een groot gebouw met pseudo-basilicale opzet,
verlicht door een reeks dakkapellen, en aan de oostzijde een rechthoekige toren met
zadeldak. De kerk werd in 1951 in traditionalistische stijl opgetrokken naar een
ontwerp van J. Bosma.
Scholen. Uit omstreeks 1880 dateert de openbare lagere school (Frankrijkerlaan
13), een eenlaags schoolgebouw met onderwijzerswoning (Frankrijkerlaan 15). De
Openbare Vakteekenschool (De Gast 25) werd in 1908 gebouwd naar ontwerp van
K. Siekman. Het gebouw werd in 1929 ingericht als landbouwhuishoudschool.
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Het voorm. kantongerecht (De Gast 68) is een monumentaal gebouw in
neorenaissance-stijl met een overdadig gebruik van ontlastingsbogen en speklagen.
Het werd in 1882-'83 gebouwd naar ontwerp van de Rijksbouwmeester voor
justitiegebouwen, W.C. Metzelaar.
Het postkantoor (Hoofdstraat 30), bestaande uit twee haaks op elkaar staande
vleugels en een lage dienstvleugel aan de achterzijde, werd omstreeks 1908 gebouwd
naar plannen van Rijksbouwmeester C.H. Peters, in simpele, op de neogotiek geënte
vormen.
Het raadhuis (Hoofdstraat 4) werd in 1916 gebouwd in neogotische vormen en
heeft op beide topgevels ronde pinakels. Architect K. Siekman heeft zich bij het
ontwerp laten inspireren door de in 1945 verwoeste Hoofdwacht aan de Grote Markt
in de stad Groningen.
Het voorm. belastingkantoor (Hoofdstraat 45-45A) is een gepleisterd
kantoorgebouw met overstekend schilddak en decoratief tegeltableau, gebouwd
omstreeks 1920 naar ontwerp van K. Siekman.
Hanckemaborg. Van deze in 1877 gesloopte 17de-eeuwse borg resteert alleen
het voormalige schathuis (Hanckemalaan 5). Het langgerekte 18de-eeuwse gebouw
met inrijpoort is omstreeks 1966 voor bewoning verbouwd en vergroot.
Woonhuizen. Vooral langs De Gast lieten rentenierende boeren vanaf omstreeks
1870 hun villa's bouwen met

Zuidhorn, Raadhuis
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daarbij grote tuinen. Ruim vertegenwoordigd zijn de symmetrische villa's in
neoclassicistische of eclectische vormen. Een fraai voorbeeld is de gepleisterde villa
Arnichem (De Gast 13), met vierkant middendeel en twee lagere zijvleugels, die
omstreeks 1870 werd gebouwd in eclectische vormen met neogotische details. Het
huis ligt in een ruime, landschappelijk aangelegde tuin. In eclectische stijl werd
omstreeks 1875 de villa De Gast 2 gebouwd, met verhoogd middenrisaliet en een
uitgebouwd koetshuis. Ook deze villa heeft een landschappelijke tuinaanleg. De
eclectische villa De Gast 4 is voorzien van een zeer geprononceerde ingangspartij.
Het pand zou door architect Viets voor zichzelf zijn gebouwd. De Gast 24 en De
Gast 53 uit omstreeks 1885 zijn voorbeelden van dezelfde stijl. In neoclassicistische
stijl verrezen de villa's Nieuwstraat 6 (omstreeks 1870), Nieuwstraat 8 (omstreeks
1875; recent gerenoveerd) en Frankrijkerlaan 7 (omstreeks 1900). Rond de
eeuwwisseling zijn enkele huizen in chaletstijl gebouwd: Belvedere (Kerkstraat 1,
omstreeks 1890), De Gast 11 (omstreeks 1890) en De Gast 34 (1914), de laatste naar
ontwerp van A.Th. van Elmpt. Het rond 1904 gebouwde pand Hoofdstraat 43 heeft
niet alleen een opvallende plattegrond met naar voren springend middendeel, maar
ook een bijzonder fraai verzorgde detaillering. Verschillende villa's vertonen
jugendstil-kenmerken, zoals de door K. Siekman met fraaie decoratieve elementen
ontworpen eenlaags villa De Gast 54 uit 1910. De in 1924 gebouwde villa Linea
Recta (Hoofdstraat 49) heeft een asymmetrische compositie van rechthoekige
bouwvolumes en is het vroegste voorbeeld van het Nieuwe Bouwen in de provincie
Groningen. Het ontwerp is van L.C. van der Vlugt, in samenwerking met de
plaatselijke architect K. Siekman. Opdrachtgever was een met Van der Vlugt
bevriende notaris. Wilhelminalaan 24 is een villa met een blokvormige opbouw en
expressionistische detaillering, gebouwd rond 1933 in opdracht van W. Reitsema.
Het wit geschilderde landhuis De Gast 16 verrees in 1938 in traditionalistische
vormen.
Horeca. Het voorm. stationskoffiehuis ‘Welgelegen’ (De Gast 27) is een gebouw
in neoclassicistische trant uit omstreeks 1870. Het bestaat uit twee evenwijdige
eenlaags vleugels, waarvan de voorste omstreeks 1900 een verdieping heeft gekregen.
Het gebouw dient nu als kantoor. Hotel ‘In 't Holt’ (Hoofdstraat 2) is een blokvormig
pand uit 1880 met eclectische details. Aan de oostzijde bevinden zich een doorrit
voor de koetsen en een grote houten veranda. Aan de zuidzijde is het pand omstreeks
1900 uitgebreid met een ondiepe vleugel.
Bruggen. Uit 1896 dateert de draaibrug over het Hoendiep, uitgevoerd naar
ontwerp van H. Joling. De bijbehorende brugwachterswoning (Hoendiep Oostzijde
47) dateert uit omstreeks 1904. De spoorbrug in de lijn Groningen-Leeuwarden over
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het Van Starkenborghkanaal is een ijzeren vakwerkbrug uit 1932, gebouwd door de
Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam.
De Alg. begraafplaats (Jellemaweg

Zuidhorn, Villa Linea Recta

ong.), aangelegd rond 1870, wordt afgesloten door een gietijzeren hek. Er zijn enkele
interessante graven, waaronder die van de familie Posthumus. Het baarhuisje in
kalkzandsteen dateert uit omstreeks 1905.

Zuidwolde
(gemeente Bedum)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op oeverwallen in een oorspronkelijk bosrijk
veengebied. De aanvankelijk op huisterpen gebouwde nederzetting groeide uit tot
een los gestructureerd bebouwingslint (Noordwolderweg-Beijumerweg) met
bebouwingsconcentraties bij de twee middeleeuwse kerken van Zuid- en Noordwolde.
De aanleg van het Boterdiep in 1653, dat het bebouwingslint ten oosten van de Herv.
kerk doorsneed, had tot gevolg dat de niet-agrarische bebouwing zich steeds meer
nabij de brug aan weerszijden van het Boterdiep concentreerde. Na 1900 kwam
Zuidwolde in trek bij renteniers en forenzen.
De Herv. kerk (Boterdiep W.Z. 43) is een eenbeukige kerk met driezijdige
koorsluiting en een forse ongelede westtoren met tentdak. De uit de 12de eeuw
daterende romaanse tufstenen toren bezit enkele rijen rondboognisjes en is daarmee
verwant met de toren van Vries (Drenthe). De toren werd omstreeks 1638 in baksteen
verhoogd en kreeg spitsbogige galmgaten. Het schip heeft onder de 19de-eeuwse
bepleistering nog 13de-eeuws, voor een klein deel in tufsteen uitgevoerd, muurwerk.
De oorspronkelijke
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vensters verving men in de 16e eeuw door grotere vensters. De huidige zuidingang
met corinthisch portaal kwam in 1651 tot stand. Het oorspronkelijke koor werd in
1854 vervangen door de huidige driezijdige sluiting. Tot de kerkinventaris behoren
een preekstoel, een doophek, twee eenvoudige herenbanken en een avondmaalstafel
(midden 17de eeuw) en verder een gesneden portaal naar de toren (1643). Het orgel
werd in 1817 door N.A. en G.W. Lohman gebouwd en in 1836 vergroot door J.
Doornbos.
Het gebouw van de Geref. Kerken in Nederland (Boterdiep W.Z. 50) is een recht
gesloten zaalkerk met dakruiter voorzien van ingesnoerde spits, gebouwd in 1908
naar plannen van Y. van der Veen. Het oorspronkelijke interieur is nog aanwezig,
met onder andere een preekstoel op een platform in een halfronde nis.
Hotel-café ‘Vaatstra’ (Boterdiep WZ 45) ligt naast de Herv. kerk en werd
omstreeks 1890 gebouwd. Het deels eenlaagse pand heeft een dwars voorhuis met
schilddak, veranda en een hoger opgetrokken middenrisaliet. Het achterhuis bevat
het voorm. koetshuis.
Jaagpalen. Langs het Boterdiep staan nog verschillende jaagpalen, bedoeld om
trekschuiten bij bochten in de juiste richting te sturen. Bij Boterdiep W.Z. 44 staat
een jaagpaal met dubbele rollen uit 1880.
De Alg. begraafplaats (Noordwolderweg ong.) is aangelegd omstreeks 1870. Het
rechthoekige, door een sloot omgeven terrein bevat een groot aantal interessante
zerken.
Poldermolens. De ten noorden van het dorp gelegen Krimstermolen (Boterdiep
O.Z. 3) is een met riet gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien van
twee vijzels. De molen werd oorspronkelijk in 1862 gebouwd om de Oostelijke
Bedumerpolder te bemalen. Nadat hij in 1903 was afgebrand, volgde het jaar daarop
de herbouw door molenmaker M. Noordewier naar ontwerp van J. Klippius. De
molen werd in 1977 verplaatst naar de huidige plek bij de monding van het Harm
Westerskanaal in het Boterdiep om als reserve-bemalingswerktuig te dienen. Ten
westen van het dorp aan de Nieuwe Aa staat de poldermolen Koningslaagte (bij
Wolddijk 91), een met riet gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien
van een vijzel. De molen werd in 1878 gebouwd met gebruikmaking van oudere
onderdelen.
Boerderij ‘Oosterhuizen’ (Oosterseweg 33) is een in 1936 gebouwde boerderij
van het kop-romp-type. Het eenlaags voorhuis heeft erkers en een zadeldak met grote
dakkapellen. De schuur is ingericht voor gemengd bedrijf. Op het erf staan een
bijschuur en een eenlaags landarbeiderswoning uit hetzelfde jaar.
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kerk (Noordwolderweg 29) is een op een omheind kerkhof gelegen eenbeukige kerk
met recht gesloten koor; de toren van drie geledingen is voorzien van een balustrade
en een spits met uivormige bekroning. Het romano-gotische schip dateert uit het
tweede kwart van de 13de eeuw. De detaillering - afwisselend nissen met
siermetselwerk en vensters - is bij de noord- en de zuidzijde verschillend toegepast.
In de 14de eeuw kreeg de kerk een koortravee in romano-gotische stijl. De huidige
spitsboogvensters met gepleisterde en gewitte omlijsting heeft men in de 17de eeuw
aangebracht. De oorspronkelijk vrijstaande romaanse onderbouw van de toren werd
in 1639 met het schip verbonden, ommetseld en vervolgens met twee geledingen
verhoogd en voorzien van een zandstenen balustrade en een spits. In de toren hangt
een klok uit 1597, gegoten door Gert Powels.
Het interieur bevat 17de-eeuws meubilair, waaronder een gesneden koorafsluiting
met een op zuilen rustende logeachtige herenbank (tweede helft 17de eeuw), een
avondmaalstafel, andere herenbanken en een lambrisering. Uit de 18de eeuw dateren
twee in opdracht van Thecla Elisabeth van Berum vervaardigde gebrandschilderde
wapenglazen (1718) en een preekstoel met rijk snijwerk in een overgang van Lodewijk
XIV-naar Lodewijk XV-stijl (1743). Het orgel,
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waarvan delen uit 1640 stammen, werd in 1802 veranderd naar plannen van H.H.
Freytag. De kerkvloer bevat een grafzerk van Thecla Elisabeth Sickinge-Van Berum
van Thedema (†1727). De uit 1830 daterende boerderij Noordwolderweg 3 is van
het Oldambster type. Het eenlaags woongedeelte met wolfdak is deels onderkelderd.

Zuurdijk
(gemeente De Marne)
Wegdorp, waarschijnlijk ontstaan in de 12de eeuw aan de landzijde van een van
dijkjes langs de Hunze. Die dijkjes gingen in de 13de eeuw deel uitmaken van de
Oude Dijk.
De Herv. kerk (Hoofdweg 43) is een gepleisterde, recht gesloten zaalkerk voorzien
van een ongelede westtoren met spits. Getuige het zware muurwerk dateert het kleine
kerkje nog uit de middeleeuwen, maar het kreeg zijn huidige uiterlijk in 1849. Het
onderste deel van de toren uit 1797 bestaat uit oud metselwerk. De oorspronkelijke
torenspits werd in 1832 vervangen door een kleinere spits. In de toren hangt een klok
uit 1482, gegoten door een zekere meester Herman. De kerk ligt op een verhoogd
kerkhof, dat de graven van de familie Torringa bevat.
Windmolen ‘De Zwaluw’ (Moeshorn 2) is een met hout beklede achtkante
stellingkoren- en pelmolen op een bakstenen onderbouw. De molen werd in 1858
gebouwd voor E.W. Kamphuis ter vervanging van een afgebrande voorganger uit
1831. De molen is in 1976-'77 gerestaureerd.
Boerderijen. In de omgeving van Zuurdijk ligt een aantal interessante boerderijen.
De kop-hals-romp-boerderij Castor (Hoofdweg 18) heeft een voorhuis uit 1733. De
Stoepemaheerdt (Hoofdweg 4) is een in 1861 gebouwde grote boerderij van het
Oldambster type. De voorgevel heeft een forse kroonlijst en een omlijste, halfrond
gesloten ingang met stoep. Uit omstreeks 1885 dateert Pollux (Hoofdweg 20), een
monumentale boerderij met een onderkelderd, dwars voorhuis. Op het omgrachte
erf staan een bijschuur en een koetshuis uit omstreeks 1880. De boerderij Kooijenburg
(Vlakkeriet 4) heeft een monumentaal voorhuis met erker en uitkragend tentdak en
een driekapsschuur met wolfdaken. De boerderij werd in 1923 gebouwd naar ontwerp
van W. Reitsema met een expressionistische detaillering. Op het erf staat een
arbeiderswoning uit hetzelfde jaar. Het erf wordt onder meer ontsloten door een
voetgangersbrug uit dezelfde tijd.
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Ewer. Deze buurtschap ten westen van Zuurdijk is ontstaan in de 19de eeuw. In
de tweede helft van de 19de eeuw werden er diverse arbeiderswoningen gebouwd
voor de landarbeiders van de nabijgelegen boerderijen. Goede voorbeelden zijn Ewer
11, 13 en 15 (alle omstreeks 1865), Ewer 7 (omstreeks 1870) en Ewer 9 (omstreeks
1885). De Hayemaheerd (Ewer 17) is een kophals-romp-boerderij met zijwaarts
geplaatst, eenlaags woonhuis in expressionistische trant, gebouwd in 1929 naar
ontwerp van W. Reitsema. Op het erf staat een dienstwoning.
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Verklaring van enige termen
De bouwkundige termen worden in de tekst zoveel mogelijk gebruikt overeenkomstig
de gangbare terminologie in de provincie of de regio.
aanzetsteen eerste steen aan weerszijden van een gemetselde boog, doorgaans
uitgevoerd in natuursteen.
absidiool kleine absis, vaak een halfronde sluiting van een zijbeuk.
afwolven afschuinen van het uiteinde van een zadeldak; het aldus ontstane
dakschild boven de dan afgeknotte topgevel heet wolfeind.
afzaat schuin aflopend bovenvlak van een horizontale lijst, ter voorkoming van
inwatering.
alliantiewapen huwelijkswapen, waarin het wapen van de man en van de vrouw
verenigd zijn onder het helmteken van de man.
ankerbalkgebint gebint waarbij de gebintstijlen doorsteken en de dekbalk
ertussen is bevestigd.
apsis nisvormige sluiting van schip, koor, zijbeuk of kapel op halfcirkelvormige
of veelhoekige plattegrond.
arabesk naturalistisch gestileerde plantenrank, vaak ontspruitend uit een vaas
en toegepast ter decoratie van een pilaster.
arcade rij zuilen of pilaren verbonden door bogen.
architraaf onderste dragende deel van een hoofdgestel, meestal direct rustend
op kapitelen.
attiek verhoging boven de kroonlijst, vormgegeven als borstwering voor het
dak of als lage bovenste verdieping met kleine vensters.
baander dubbele inrijdeur bij een boerderij die toegang geeft tot de deel.
baluster vaasvormige spijl in leuning, hekwerk of balustrade.
balustrade opengewerkte borstwering bestaande uit een reeks vaak rijk bewerkte
spijlen.
bandwerk vlak, als het ware uitgezaagd, bandvormig versieringsmotief verwerkt
aan geveltoppen of in beslagwerk (zie ook rolwerk).
basement voetstuk van een zuil, kolom of pilaster.
basiliek kerk waarvan de middenbeuk ver boven de zijbeuken uitrijst; de
middenbeuk ontvangt licht door boven de scheibogen aangebrachte vensters.
bastion bolwerk, vijfhoekige uitbouw van een vestingmuur of -wal.
beklampen het aanbrengen van een bekleding van metselwerk tegen een muur.
bel-etage hoofdverdieping van een aanzienlijk huis, meestal boven een
souterrain.
beslagwerk een van siermetalen verankering van juwelen afgeleide decoratie,
vaak ook met aanduidingen van spijkergaten.
beuk zie zijbeuk.
binnenhaard laag woon- en eetvertrek of keuken met stookplaats tussen
voorhuis en achterhuis.
blokbepleistering pleisterwerk voorzien van getrokken schijnvoegen in een
bepaald verband, natuursteen suggererend.
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blokpilaster weinig uitspringende, van een basement, schacht en kapiteel
voorziene muurpijler, waarbij de schacht uit blokken bestaat.
bolkozijn kozijn met twee naast elkaar geplaatste vensters.
boogfries horizontale reeks uitgekraagde boogjes op kraagstenen; een variant
is het ‘klimmende’ boogfries, dat met schuin boven elkaar geplaatste boogjes
de hellende lijnen van de geveltop volgt.
boogveld vulling van een blinde boog. Behalve met beeldhouwwerk kan het
ook verfraaid zijn met bakstenen vlechtwerken en mozaïek. Ook timpaan
genoemd.
bordes verhoogd platform bereikbaar via een aantal treden, dan wel een platform
ter onderbreking van de trap.
borstwering tot borsthoogte opgetrokken muur ter afzetting van balkon, terras
of galerij.
bouwhuis bedrijfsgebouw behorend tot een adellijk huis of buitenplaats, dikwijls
ter weerszijden van het voorplein, geplaatst haaks op de voorgevel van het
hoofdgebouw (in Groningen schathuis genoemd).
bovenlicht raam direct boven een voordeur.
brandmuur scheidingsmuur, doorgemetseld tot aan of buiten het dak, ter
voorkoming van het overslaan van brand.
buitenhuis buitenverblijf buiten de stad, veelal de kern uitmakend van een
buitenplaats.
buitenplaats landhuis met bijgebouwen en toebehoren gelegen in een park,
waarin huis en park een ondeelbaar geheel vormen.
bundelpijler pijler bedoeld om bogen uit verschillende richting te ondersteunen;
bestaat uit een kern bezet met halfzuilen, colonnetten en schalken.
cannelure verticale groef in de schacht van zuil of pilaster.
cartouche vlak met inscriptie binnen een versierende omlijsting.
cassette verdiept rechthoekig vlak, ter indeling van een plafond.
cenotaaf grafmonument voor een overledene wiens stoffelijke overschot zich
elders bevindt.
centraalbouw symmetrisch bouwwerk op grond van een cirkel, veelhoek of
Grieks kruis.
cippus vierkante spits toelopende grafzuil.
colonet (kolonnet) kleine kolom of zuil.
composiete orde combinatie van ionische en corinthische orde.
consistorie ruimte in of bij een protestantse kerk; vergaderplaats van de
kerkenraad.
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console kraagsteen of houten kraagstuk ter ondersteuning van een balk, een lijst
of een uitstekend deel van een gebouw; vaak voorzien van een profiel.
cordonlijst uitspringende horizontale lijst langs de gevel, ter accentuering van
de verdiepingen.
corinthische orde slanke orde, waarvan het kapiteel versierd is met de
omgekrulde bladeren van de acanthus.
crypte (krocht), ruimte onder een verhoogd koor, plaats voor relieken van een
bijzonder vereerde heilige.
dagkant loodrecht op het muurvlak staande dan wel afgeschuinde kant van een
venster- of deuropening.
dakerker zie Vlaamse gevel.
dakkapel klein, hoog in het hellend dakvlak aangebracht uitspringend venster
met eigen dakdekking.
dakmoet bouwspoor dat aangeeft waar ooit een dak tegen een muur eindigde.
dakruiter siertorentje op de nok van een zadeldak of viering van een kerk,
meestal in de vorm van een klokkentorentje.
dakschild vlak van zadel- of schilddak.
dekbalkgebint gebint waarbij de dekbalk (iets overstekend) op de gebintstijlen
ligt.
diep huis huis met zijn nokrichting haaks op de straat en de ingang aan de korte
zijde.
doekfestoen (lambrekijn), zie festoen.
dom zie kathedraal.
doophek afsluitend hek van de rechthoekige ruimte rondom de preekstoel
waarbinnen in protestantse kerken de doop wordt toegediend (dooptuin).
dorische orde forse, wat gedrongen orde, met een onversierd kapiteel en
oorspronkelijk in de Griekse oudheid met gecanneleerde zuil zonder voetstuk.
dorpel horizontale deel van een houten of stenen deur- of vensterkozijn. Men
onderscheidt boven-, tussen- en onderdorpels (zie ook kalf).
doxaal zie oksaal.
driepas een in drie boogjes verdeelde boog als gotisch versieringsmotief; evenzo
vierpas.
dwars huis (langshuis) huis met zijn nokrichting evenwijdig aan de straat en
de ingang aan de lange zijde.
dwarsarm (transeptarm) ter weerszijden van het middenschip gelegen deel van
het dwarsschip.
dwarsschip (transept) langwerpige ruimte die het middenschip loodrecht kruist
en daarmee in open verbinding staat.
empire-venster venster met verdikte middenstijl.
entablement zie hoofdgestel.
epitaaf grafschrift, veelal in gebeeldhouwde omlijsting, boven het graf
aangebracht tegen muur of pijler.
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erker kleine ronde, veelhoekige of vierkante uitbouw aan een gevel, veelal
beginnend boven de begane grond; bedoeld voor meer licht en beter uitzicht
naar buiten.
esdorp dorp ontstaan op de zandgrond nabij het gemeenschappelijke bouwland.
ezelsrug rij onder een hoek staande bakstenen ter afdekking van een muur of
geveltop.
façade voorgevel, voornaamste buitengevel.
festoen loof- of bloemslinger van vruchten, bloemen of draperieën ter versiering
boven vensters en ingangen, in frontons, tegen pilasters of in plinten en onder
vensterdorpels. Ook uitgevoerd als doekfestoen (lambrekijn).
fiaal (fioel) zie pinakel.
flamboyant benaming voor een late ontwikkeling in de gotiek, gebaseerd op
vlamvormige onderverdelingen van de vensters.
fliering (jukplaat) horizontaal gelegen langsbalk ter ondersteuning van de sporen.
folly romantisch sierbouwwerk, vaak als compositorisch element in een
landschapspark toegepast.
fries bandvormig gedeelte van het hoofdstel, tussen architraaf en kroonlijst;
versierd met metopen en triglieven of met doorlopend reliëf; in ruimere zin:
versierde horizontale band, bijvoorbeeld ter afsluiting van een muurvlak.
frontaal versimpelde wimberg (in torenbekroning), zie wimberg.
fronton lage driehoekige, boogvormige of segmentboogvormige versiering
boven deuren, ramen of gevels. Het omsloten boogveld heet timpaan.
galerij overdekte gang waarvan één zijde een open arcade vormt; kleine
decoratieve galerijen aan buitengevels heten dwerggalerijen.
gebint juk met verticaal geplaatste stijlen, zie juk.
geblokt voorzien van natuurstenen of stucwerk blokken.
gebonden stelsel bouwwijze van een kerkgebouw gebaseerd op de maten van
één travee van het middenschip.
gekoppelde vensters vensters, die slechts door een smalle muurdam, stijl of
houten tussenlid aan elkaar zijn verbonden.
gemene muur gemeenschappelijke muur, waarin de balken van beide
aangrenzende woonhuizen opliggen.
gereduceerd westwerk westtoren met smalle zijvleugels die in open verbinding
staan tot de middenruimten. De toren bevat een kapel op de verdieping.
gesinterde steen steen waar tijdens het bakproces aan één zijde een begin van
smelting is ontstaan zodat deze daar gladder en donkerder van kleur is. Vaak
gebruikt in middeleeuws siermetselwerk.
gewelf stenen overkluizing van een ruimte; ook wel in hout uitgevoerd.
gordelboog brede ribbenversterking tussen twee gewelfvlakken of delen van
een tongewelf.
gording licht gekantelde langsbalk tussen topgevels of jukken waarop direct
dakbeschot aangebracht kan worden in de schuinte van het dak.
grafrijstenen stenen met nummers in de kerkmuur die de corresponderende
rijen met graven op het aangrenzende kerkhof aangeven.
grafsteen verticaal geplaatste steen aan het hoofdeinde van een graf (zie ook
zerk).
graten zie kruisgewelf.
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grieks kruis kruis met vier armen van gelijke lengte.
Groninger vensters zie kloostervensters.
guirlande zie festoen.
haanhout (hanebalk) horizontale verbindingsbalk tussen twee tegenover elkaar
staande sporen.
hallenhuis gebouw met vrijstaande gebintconstructie die het huis in drie beuken
verdeelt.
hallenkerk kerk bestaande uit
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schepen van gelijke hoogte waardoor het middenschip geen direct licht ontvangt.
halsgevel gevel waarvan het middendeel hoger is opgetrokken tot een
rechthoekige top, meestal gevat tussen twee klauwstukken en bekroond door
een fronton.
hangkoepel vereenvoudige vorm van een meloengewelf, waarbij door de
opgaande muren als het ware van een halve bolvorm segmenten worden
afgesneden.
harnas het geheel van stijlen en tracering in een gotisch venster.
herme naar onderen taps toelopende pijler of pilaster waarvan het bovenste
deel de vorm heeft van het bovenlichaam van een menselijke figuur.
hoekrisaliet vooruitspringende partij op de hoek van een gebouw.
hoofdgestel (entablement) klassiek horizontaal lijstwerk bestaande uit architraaf,
fries en kroonlijst.
hoofdschip zie middenschip.
hoornwerk buiten de vesting gelegen verdedigingswerk met twee halve bastions.
imitatie speklagen in plaats van in natuursteen, in stucwerk uitgevoerde
horizontale banden in het baksteenmuurwerk.
impost dekplaat van pijler of kapiteel tussen deze en de boog, of plaat bij
boogaanzet.
insteek tussenvloer in het achterste gedeelte van een hoog stadswoonhuis met
daaronder de binnenhaard. De kamer boven de insteek wordt wel hangkamer
genoemd.
ionische orde sierlijke orde, vaak met cannelures en een kapiteel met krul aan
weerszijden.
juk (gebint, spant) dragende houtconstructie, bestaande uit een dekbalk, twee
verticale of schuingeplaatste stijlen (jukbenen) en daartussen schoren (korbelen).
Bij verticaal geplaatste stijlen spreekt men van gebint.
kalf horizontale tussendorpel van een kruiskozijn, schuifvenster of dwarsregel
tussen een deur en haar bovenlicht.
kapiteel decoratieve verbreding boven op zuil of pilaster ter vergroting van het
draagvlak.
kapittelkerk (collegiale kerk) kerk waaraan een kapittel, een college van
kanunniken of koorheren, verbonden is.
kapittelzaal (kapittelhuis) plaats waar een kapittel in vergadering bijeenkomt.
kariatide dragende zuil in de vorm van een gebeeldhouwde vrouwenfiguur.
kathedraal hoofdkerk van een bisdom met bisschopszetel (kathedra).
kazemat bomvrije ruimte waarin het geschut staat opgesteld.
kistwerk muurwerk bestaande uit twee evenwijdige vlakken, opgevuld met
mortel en breuksteen, die op gezette hoogten onderling verbonden zijn.
klauwstuk in- en uitgezwenkt zij- of vleugelstuk aan weerszijden van een
topgevel of dakkapel.
klokgevel gevel waarvan de top gevormd wordt door een ingezwenkte afdekking
in de vorm van een klok.
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kloostergang (kruisgang) galerij rondom een vierkante binnenplaats aansluitend
aan een kloosterkerk.
kloostermop groot formaat middeleeuwse baksteen.
kloostervenster venster met twee openingen boven elkaar; boven met glas en
onder met een luik gesloten (in Groningen ook Groninger vensters genoemd).
kolom vrijstaande verticale ondersteuning voor horizontale liggers.
kolonnet kleine kolom of zuil.
kolossale orde pilasters of halfzuilen die tegen de volle hoogte van de gevel of
tenminste over meerdere verdiepingen omhoog gaan.
koor aan de oostzijde gelegen kerkgedeelte waar zich het (hoofd)altaar bevindt.
Het kan recht, rond of veelhoekig gesloten zijn en is soms voorzien van een
kooromgang met straalkapellen.
koorhek houten hek ter afscheiding van koor en schip (zie ook oksaal).
koorlantaarn van vensters voorzien bovenste deel van het koor in een basilicale
kerk.
kop-romp-boerderij boerderij waarbij het woongedeelte in zijn geheel smaller
is dan het bedrijfsgedeelte.
korbeelstel houtconstructie bestaande uit een muurstijl, een korbeel en een
sleutelstuk, die samen een onvervormbare driehoek vormen; toegepast ter
versterking van de draagkracht van een balk en ter versteviging van de stabiliteit
van een gebouw.
korfboog boog lijkend op een halve liggende ellips.
kozijn omlijsting van een ingang of lichtopening bestaande uit een onderdorpel,
bovendorpel en twee stijlen, waarin een deur, raam of luik is bevestigd.
kraagsteen in een muur gemetselde, uitstekende steen die dient om een balk
of een boog te ondersteunen.
krimpen (krimpenboerderij) inwaartse sprongen van muurwerk die voor de
overgang zorgen van het bredere bedrijfsgedeelte van een boerderij met het
smallere woongedeelte.
kroonlijst bovenste licht uitstekende horizontale beëindiging van een
hoofdgestel.
kruisgewelf stelsel van elkaar loodrecht kruisende rondbogige of spitsbogige
gewelven; de snijlijnen van een kruisgewelf heten graten. Wanneer de snijlijnen
op tevoren over de traveeën gemetselde diagonale en loodrechte bogen (ribben)
rusten spreken we van een kruisribgewelf. Bij een net-, een ster- of een
waaiergewelf zijn niet-dragende, decoratieve ribben toegevoegd.
kruiskerk kerk met een transept.
kruisvenster venster in vieren verdeeld door middenstijl en tussendorpel (kalf);
boven met glas, onder met luiken gesloten.
krüsselwarck hoogopgaand dwarsgeplaatst voorhuis met zadeldak tussen
topgevels.
lambrisering wandbetimmering, meestal bestaande uit panelen aangebracht
tegen het onderste gedeelte van wand of interieur.
lancetboog langgerekte spitsboog.
landschapsstijl in Engeland ontstane tuinstijl waarbij een geïdealiseerd natuurlijk
landschap wordt nagebootst.
lantaarn bekronend torentje of toren met grote (beglaasde) openingen boven
koepels of schipkruisingen.
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latei langgerekte balk van natuursteen, hout of ijzer boven een deur of venster;
heeft een dragende functie.
lessenaarsdak dak over een bouwonderdeel, in één richting afhellend.
lichtbeuk vensterwand aan de bovenzijde van het middenschip van een basiliek.
lijstgevel gevel beëindigd door een over de gehele breedte doorgaande kroonlijst.
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liseen vlakke, verticale reliëfband als wandgeleding in een muurvlak.
loggia nisvormige, inpandig gelegen, overdekte ruimte op de verdieping,
voorzien van balustrade.
luchtboog stenen boog, die de zijdelingse gewelfdruk van de buitenmuur van
het middenschip over het zijschip heen op de steunbeer overbrengt.
maaiveld bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft.
maaswerk zie tracering.
makelaar decoratieve verticale bekroning van een houten geveltop.
manchet versierd onderste derde deel van een zuil.
mansardedak gebroken dak waarbij de dakschilden geknikt zijn en elkaar aan
de bovenzijde onder een stompe hoek in de horizontale nok snijden.
mansarde puntgevel puntgevel waarbij de schuine zijden geknikt zijn.
mansarde schoudergevel schoudergevel waarbij de schuine zijden geknikt
zijn.
mascaron groteske of fantastische mensen- of dierenkop op balkkoppen, boogen sluitstenen enzovoort.
medaillon ronde of ovale gevelversiering, doorgaans voorzien van een
portretkop.
meloengewelf (meloenvormig koepelgewelf) elipsvormig koepelgewelf met
een lage geboorte (aanzet) en, door ribben gescheiden, licht bollende
gewelfvlakken.
metaarhuis (meta heir) klein gebouw op een Israëlitische (Joodse) begraafplaats,
bestemd voor alle handelingen die aan een begrafenis voorafgaan.
mezzanino lage ‘halve’ verdieping, voorzien van een reeks kleine vensters,
meestal direct onder het dak (vergelijk attiek).
middenrisaliet vooruitspringend gedeelte in het midden van een gevelfront.
middenschip (middenbeuk, langsschip), hoofdschip van basiliek of hallenkerk.
mikwa ritueel bad nabij de synagoge.
moet zie dakmoet.
montant stenen stijl in een kerkvenster.
muizentand bakstenen lijst bestaande uit een laag koppen die onder een hoek
uitsteken waardoor een reeks spitse tanden ontstaat.
muraalboog uitgekraagde boog in een muur, ter ondersteuning van een gewelf
of een muurverzwaring.
muuranker ijzeren constructiedeel om muren aan balken te verankeren,
waardoor uitwijken van de muur wordt voorkomen.
muurdam muurgedeelte tussen twee openingen, waarvan de hoogte groter is
dan de breedte.
muurstijl in of tegen een muur geplaatste verticale houten stijl die een balk
ondersteunt (zie korbeelstel).
negge zie dagkant.
neut stenen of houten onderstuk waarop een deurstijl rust.
nok horizontale snijlijn van twee vlakken.
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obelisk aan de Egyptische of klassieke oudheid ontleend versieringsmotief,
veelal ter bekroning van een gevel. Wat betreft functie een opvolger van de
pinakel.
oeil-de-boeuf (oculus, osseoog), klein venster van ronde, ovale of achthoekige
vorm, doorgaans ter verlichting van een achtergelegen zolder of trap.
oksaal (doksaal) houten of stenen bouwsel ter afscheiding van koor en schip.
onderslagbalk haaks onder een enkelvoudige balklaag gelegen balk, die een
deel van het gewicht van deze balklaag opvangt.
ontlastingsboog boog boven venster- of deuropening om bovenliggend
metselwerk te dragen en de druk daarvan af te leiden naar de muurdammen.
opkamer kamer die enkele treden hoger ligt dan andere vertrekken van dezelfde
bouwlaag; dikwijls ingericht boven een half in de grond gebouwde kelder.
oranjerie zelfstandig gebouw of serre waarin sinaasappelboompjes en andere
zuidelijke gewassen 's winters worden ondergebracht; vaak dient een van de
bouwhuizen bij een kasteel of buitenhuis tot oranjerie.
orde een in de klassieke bouwkunst door volgorde en verhoudingen vastliggende
samenstelling van bouwonderdelen.
osendrop druipstrook tussen twee huizen; voert het van de daken afstromend
water af.
overtuin (overplaats) tuin of park deel uitmakend van een buitenplaats gelegen
aan de overzijde van de openbare weg.
pandhof (kloosterhof) tuin die door de drie of vier armen van een kloostergang
wordt omgeven.
paviljoen vrijstaand tuinhuis en/of klein aanbouwtje aan groter gebouw.
penant zie muurdam.
pergola loofgang gevormd door een reeks pijlers of palen die raamwerk dragen
waarover klimplanten worden geleid.
Philibertspant houten boogspant samengesteld uit korte planken.
piëdestal zie postament.
pilaar (pijler) vrijstaande drager van een gedeelte van een bouwwerk; heeft een
vierkante, recht- of veelhoekige doorsnede.
pilaster weinig uitspringende, van basement, schacht en kapiteel voorziene
vierkante muurpijler ter ondersteuning van hoofdgestel of boog.
pinakel in de gotiek gebruikelijke kleine spitse, torenvormige bekroning, bezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem. Tevens ter verzwaring van de
steunbeer in verband met het opvangen van de zijwaartse druk (in Groningen
wel ‘tempel’ genoemd).
piron bekroning van de uiteinden van de nok van een dak; gemaakt van lood,
zink of aardewerk.
piscina-nis in een der wanden van het kerkkoor aangebrachte nis, bestemd voor
de berging van de piscina, een reinigingsbekken voor liturgische doeleinden.
pleisterwerk afdeklaag van metselwerk, bestaande uit een laag mortel, waardoor
een glad oppervlak ontstaat.
plint onderste deel van een zuilbasement; ook stootlijst onder langs een gevel
of wand.
Polonceauspant ijzeren kapspant opgebouwd uit twee driehoekige liggers,
verbonden door een trekstaaf; soms ook in hout uitgevoerd.
portaal uitgebouwde hoofdingang.
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portiek naar de straatzijde geopend overdekt portaal, leidend naar de
ingangsdeur.
postament (piëdestal) voetstuk onder zuil of pilaster.
potdekselen enigszins overlappend aanbrengen van planken om inwatering te
voorkomen.
pronkrisaliet rijk gedecoreerd licht
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uitspringend gevelgedeelte waarin doorgaans de ingangspartij is opgenomen.
pseudo-basiliek kerk waarvan de middenbeuk weliswaar hoger is dan de
zijbeuken, maar toch geen vensterzone bezit.
pui gevelgedeelte behorend bij de begane grond van een huis.
puntgevel gevel waarvan het bovendeel driehoekig is, overeenkomstig het erbij
aansluitende zadeldak.
raam gedeelte van het venster waarin het glas is gevat.
redoute eenvoudig veldwerk met aarden wal ter afsluiting van de toegang tot
een bepaald gebied.
ribben zie kruisgewelf.
risaliet een over de gehele hoogte van een gebouw licht uitspringend
gevelgedeelte.
rocaille asymmetrisch schelpachtig ornament.
roedenvenster (schuif)venster met onderverdeling van roeden waarin de ruiten
worden aangebracht.
roedenverdeling verdeling van een raam door verticale en horizontale
geprofileerde spijlen, waarin de glasruiten zijn aangebracht.
rollaag reeks stenen op hun kant, vaak ter afdekking van een muur of topgevel.
rolwerk een plastisch motief vergelijkbaar met uit leer gesneden en omgekrulde
vormen (zie ook bandwerk).
rondboog boog in de vorm van een halve cirkel.
rondeel half- of driekwartronde torenachtige uitbouw van een stadsmuur.
rooilijn scheiding tussen openbare en particuliere grond, die bij het optrekken
van bouwwerken niet overschreden mag worden.
rozet cirkel- of bladvormig versieringsmotief.
ruitdak torenspits met aan vier zijden puntgevels, gedekt door een overhoeks
geplaatst tentdak, waardoor vier ruitvormige dakvlakken ontstaan.
rustica muurwerk van grote steenblokken, aan de buitenzijde ruw gelaten en
gemetseld met diepliggende voegen.
sacramentshuis in het kerkkoor aangebrachte nis- of torenvormige bewaarplaats
voor de geconsacreerde hosties.
sacristie kleine nevenruimte aan een kerk bij het koor, ter bewaring van gewaden
en voorwerpen voor de eredienst.
samengestelde balklaag balklaag bestaande uit moer- en kinderbalken.
sarrieshut woning van de toezichthouder op de belasting op het (koren)-gemaal.
schacht opgaand gedeelte van zuil of pilaster tussen basement en kapiteel.
schalk tegen muur of pilaar staande dunne, veelal ronde, drager van boog of
ribbe van een gewelf.
schathuis zie bouwhuis.
scheiboog boog van een arcade tussen twee beuken van een kerk of ander
gebouw.
schilddak dakvorm bestaande uit twee driehoekige aan de smalle en twee
trapeziumvormige dakvlakken aan de lange zijde die elkaar in de horizontale
nok snijden.
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schip vrijwel altijd aan de westzijde gelegen gestrekt deel van een kerk,
eenbeukig of door in de lengterichting lopende arcaden onderverdeeld in
middenschip en zijbeuken.
schoon (metsel)werk niet door een pleisterlaag afgedekt metselwerk.
schoudergevel tuitgevel met horizontale onderbrekingen in de schuine zijde.
schuifvenster geheel van kozijn, raam en ruiten, waarbij het boven- en
benedendeel van het raam verticaal langs elkaar kunnen schuiven.
sedilia priestergestoelte.
segmentboog boog met uitsnede van minder dan een halve cirkel.
serliana driedelig venster, het middendeel voorzien van een boogvormige en
de zijkanten van een rechte afsluiting.
serre met glas dichtgezette houten of ijzeren uitbouw van een huis.
sheddak (zaagdak) opvolgende reeks parallelle daken met dakvlakken onder
verschillende helling, waarvan de steilste van glas voorzien zijn en gericht zijn
op het noorden.
sieranker rijker versierd muuranker.
skeletbouw wijze van bouwen waarbij verticale stijlen en horizontale balken
met elkaar verbonden worden en de krachten op geconcentreerde wijze op de
onderliggende constructie afgedragen worden.
sluitsteen wigvormige steen als bovenste steen in de kruin van een boog of
gewelf, doorgaans van natuursteen.
snijraam bovenlicht met gesneden versiering.
souterrain benedenverdieping, veelal gedeeltelijk beneden het maaiveld gelegen.
spaarboog boog boven ondiepe nis.
spaarnis nis in metselwerk om materiaal uit te sparen.
spant zie juk.
speklaag horizontale band van natuursteen of pleisterwerk in metselwerk; ook
wel in stucwerk geïmiteerd.
spitsboog boog gevormd door twee cirkelsegmenten die elkaar aan de bovenzijde
onder een scherpe hoek ontmoeten.
spoor (dakspoor) rond of rechthoekig bezaagd hout in de schuinte van het dak,
dienende voor het dragen van de dakbedekking.
standvink stijl, aan twee zijden voorzien van korbelen, ter ondersteuning van
een balk.
stapelbouw wijze van bouwen waarbij stenen elementen op elkaar gestapeld
worden en de krachten op gelijkmatige wijze op de onderliggende constructie
afgedragen worden.
steekkap klein gewelf boven een hoog venster dat het schipgewelf loodrecht
kruist.
stekelvarken (S-Kazemat) licht geconstrueerde gewapend beton-kazemat met
drie of meer schietgaten voor een lichte mitrailleur.
stèle grafzuil van Griekse oorsprong.
steunbeer muurverzwaring ter verbetering van de stabiliteit van het gebouw;
bij kerken soms breed en hoog opgemetseld (streefpijler) voor de opvang van
een luchtboog.
stijl verticaal onderdeel van een deurof vensterkozijn.
streekdorp lineaire nederzetting met strokenverkaveling en lintbebouwing van
huizen of boerderijen op regelmatige afstand van elkaar.
strengperssteen machinaal gevormde steen met een zeer regelmatig oppervlak.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

stucwerk ornamentaal pleisterwerk.
stylobaat (zuilenstoel) verhoogd gedeelte waarop een reeks van zuilen is
geplaatst.
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tandlijst rij van blokjes onder een kroonlijst (vergelijk muizetand).
tentdak dak waarvan de vier dakvlakken in één punt bijeenkomen en waarbij
de nok ontbreekt.
theekoepel tuinhuis voor het drinken van thee en andere dranken, vooral
opgericht bij buitenplaatsen.
timpaan zie fronton en boogveld.
tongewelf tunnelvormig gewelf, in de richting van de lengteas van de ruimte.
toot spitse wigvorm; versiering aan het ontmoetingspunt van twee
boogsegmenten in een spitsboogvenster.
topgevel gevel waarvan het bovendeel een driehoekig beloop heeft ter afsluiting
van het dak.
toskaanse orde orde met gladde schacht en eenvoudig kapiteel.
tracering (maaswerk) stelsel van geprofileerde, gemetselde stenen banden als
onderverdeling en versierend element van vensteropeningen en muurvlakken.
transept zie dwarsschip.
trapgevel gevel waarvan de schuine zijden van de top een trapvormig beloop
hebben.
travee ruimte-, wand- of geveleenheid, afgebakend door pilaren, steunberen,
pilasters of vensters.
trekbalk horizontale balk tussen de zijmuren van een gebouw; kan de zijwaartse
druk van een kapconstructie en/of gewelf opvangen; in ijzer uitgevoerd trekanker
genoemd.
tribune boven een zijschip gelegen galerij.
trijshuis kleine uitgebouwde kap boven een hijsinrichting.
triomfboog de boog waarmee in een kerk het koor is geopend op schip of
kruising.
troggewelf gewelf bestaande uit een reeks gemetselde boogvlakken, geslagen
tussen houten of ijzeren liggers.
tudorboog boogvorm waarvan de segmenten aan de bovenzijde overgaan in
rechte, elkaar in een stompe hoek ontmoetende stukken.
tuindorp buitenwijk met dorpsgewijze bouw en woningen in kleine groepen,
met tuinen eromheen.
tuitgevel puntgevel, waarbij top en aanzet zijn voorzien van een smalle
horizontale beëindiging.
tussenbalkjuk juk waarbij de jukbenen doorsteken en de jukbalk ertussen is
bevestigd (vergelijk ankerbalkgebint).
T-venster schuifvenster met boven de wisseldorpel een kleiner en er onder een,
door een roede in tweeën verdeeld, groter raam.
uithof op het platteland gelegen gebouwencomplex van een klooster, bestemd
voor agrarische doeleinden.
uitkragen uitsteken van een bouwdeel om een muurverzwaring of uitspringende
bouwmassa te ondersteunen.
veranda (waranda) open maar overdekte houten galerij vóór of om een huis.
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verblendsteen (blindeersteen) hardgebakken strengperssteen met een gladde
en dichte huid.
viering kruising van midden- en dwarsschip, vaak benadrukt door een
vieringtoren of dakruiter.
Vlaamse gevel grote stenen dakerker met venster en eigen dakdekking, waarvan
de voorzijde gelijkligt met het onderliggend muurwerk.
vlechting wigvormig stuk metselwerk, met liggende voegen loodrecht op de
schuine zijkant van een bakstenen geveltop; toegepast ter versteviging van het
metselwerk (in Groningen ook beitelingen genoemd).
vleugelstuk zie klauwstuk
vliering op de fliering gelegde vloer in een kapconstructie.
volume onderdeel van een gebouw; bouwmassa.
voluut spiraalvormige versiering van ionische kapitelen; ook decoratief
onderdeel van consoles en klauwstukken.
waaierzwikken waaiervormige versiering in de zwikken van een van een
rondboog voorzien raam van een schuifvenster.
wangen zijstukken, zoals van een schouw of een koorgestoelte.
waterlijst horizontale, enigszins uitstekende lijst langs een gevel, bedoeld om
het aflopende regenwater van de onderliggende constructie weg te houden.
wegdorp lineaire nederzetting met aaneengesloten bebouwing van huizen of
boerderijen ter weerszijden van de weg.
wenkbrauw decoratieve gebogen sierlijst aangebracht boven een venster.
westwerk massief, breed en hoog bouwdeel met twee torens aan de westzijde
van een kerk, al dan niet voorzien van galerijen, altaarruimte, crypte en een
absis.
wimberg steile driehoekige siergevel boven portalen en vensters, vaak afgezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem.
windschoor schuin tussen juk en fliering geplaatst schoor ten dienste van de
langsstabiliteit van de kapconstructie.
windveer plank aangebracht ter bescherming van de zijrand van een rieten of
pannendak; tevens gebruikt als ‘omlijsting’ van de geveltop.
wolfdak zadeldak dat boven aan één of beide uiteinden is afgeschuind; de
afschuining zelf is het wolfeind.
zaagdak zie sheddak.
zaalkerk rechthoekige, niet door reeksen zuilen of pijlers in beuken
onderverdeelde kerk.
zadeldak dakvorm bestaande uit twee hellende vlakken die elkaar in de
horizontale nok snijden.
zakgoot goot tussen twee schuine dakvlakken.
zerk horizontale grafbedekking van steen (zie ook grafsteen).
zeslichtsvenster schuifvenster met boven een kleiner, door een roede, in tweeën
verdeeld raam en onder een door roeden in vieren gedeeld raam. In geval van
een verdikte middenstijl een empirevenster genoemd.
zichtas zichtlijn in een tuinaanleg gericht op het huis of op een ander visueel
belangrijk punt.
zijbeuk kerkruimte, parallel aan het hoofdschip en daarvan gescheiden door
zuilen of pilaren.
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zuil dragend element met een cirkelvormige doorsnede, doorgaans bestaand uit
basement, schacht en kapiteel.
zuilenorde zie orde.
zwik driehoekig vlak tussen een boog en zijn rechthoekige omlijsting.
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Topografisch register
In dit register, samengesteld door Jeroen van Meerwijk, zijn behalve de namen van
Groninger steden, dorpen, buurtschappen en gehuchten ook de andere Nederlandse
plaatsnamen vermeld die in de tekst voorkomen. De vet gedrukte nummers verwijzen
naar de bladzijden waarop die kernen uitgebreid aan bod komen. De overige
paginanummers hebben betrekking op vermeldingen elders in de tekst. Tevens zijn
opgenomen de namen van forten, kastelen, buitenplaatsen en landhuizen.
Achtkarspelen 12
Addingaborg 222
Adorp 44, 62, 187
Aduard 12, 14, 30, 43, 56, 62-63, 82, 223
Alberdaheerd, borg 238
Allersma, borg 85
Alteveer 53
Amsterdam 24, 30, 120, 224
Appingedam 14, 15, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 54, 55, 63-69,
80, 81, 158, 206, 219
Arum 152
Asinga, borg 161, 162, 211
Assen 46
Aylkumaborg 155
Baatjesborg 70
Baflo 20, 31, 33, 69-71, 186
Bareveld 53, 196, 214, 226
Barnflair 60, 203
Bedum 12, 20, 24, 27, 31, 32, 34, 44, 45, 50, 55, 71-73, 81, 178, 243
Beerta 23, 26, 47, 51, 74
Bellingeweer 206, zie ook Winsum 232-235
Bellingwedde, gemeente 74, 77, 184, 218, 222
Bellingwolde 23, 25, 28, 32, 37, 47, 51, 52, 58, 60, 74-76
Bellingwolder Schans zie Oude Schans
Bierum 20, 30, 32, 43, 67, 76-77
Biessum 43, 81-82
Bikkershorn 225
Binnenvenne 227
Blijham 28, 47, 52, 58, 77
Blinke (Nieuwolda) 27
Bolsward 102
Booneschans 171
Borgercompagnie 51, 53, 54, 77-78
Borgh (Scheemda), De 169
Borgsweer 205
Bourtange 33, 59, 60, 78-79, 83, 192, 203
Boven Pekela 53, 170
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Boven-Muntendam 214
Bovenrijge 205
Breede 79-80
Breedenborg 79
Briltil 34
Buinermond 196
Buitenvenne 227
Bult, De 232
Burcht, landgoed De 230
Burum 221
Coendersborg 25, 176
Coevorden 59
De Wilp 45, 57, 158-159
De Marne, gemeente 83, 144, 147, 151, 160, 168, 185, 211, 221, 240, 245
De Wolf zie Wolf
Delfzijl 25, 26, 30, 33, 34, 46, 55, 59, 60, 76, 80-82, 86, 87, 92, 96, 139, 148,
157, 160, 195, 204, 211, 219, 236
Den Andel 20, 82
Den Ham 82-83
Den Horn 63
Den Hoorn zie Wehe-Den Hoorn
Dijksterhuis, borg 185, 186, 209
Doezum 20, 38, 56, 83
Dokkum 155, 219
Doodstil 237
Dorkwerd 43, 134, 200
Drachten 96
Drieborg 47
Drouwenermond 196
Eekwerderdraai 235
Eelde 96
Eems zie Linie
Eemsmond, gemeente 79, 146, 177, 180, 187, 207, 210, 212, 219, 237
Eenrum 21, 25, 42, 83-84
Eenum 20, 26, 33, 38, 42, 51, 84-85
Eerbeek (Gld.) 172
Eexta 21, 26, 50, 159, 235, zie ook onder Scheemda 188-190
Ekenstein, Huis 27, 32, 207, 235
Emmen 46, 218
Engelbert 33, 45, 85, 174
Engeweer 225
Enkhuizen 69, 240
Ennemaborg 32, 163
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Enumatil 56, 59, 154-155
Eppenhuizen 238
Euvelgunne 161
Ewer 245
Ewsum, borg 162, 207
Ezinge 26, 42, 43, 56, 70, 85-86
Farmsum 25, 26, 66, 86-87
Farmsum, Huis te 86
Feerwerd 42, 56, 87, 181
Felland 45
Fiemel 205
Finhil, huize 30, 143
Finsterwolde 26, 31, 32, 47, 48, 51, 52, 87-88
Foxham 40, 148, zie ook Hoogezand-Sappemeer 140-144
Foxhol 45, 53, 54, 55, 140, 145, zie ook Hoogezand-Sappemeer
Fraeylemaborg 32, 157, 193, 193-194
Fransum 56, 88-89
Ganzedijk (Finsterwolde) 31, 47, 88
Garmerwolde 21, 22, 34, 38, 44, 89
Garnwerd 21, 36, 56, 89-90
Garrelsweer 27, 30, 55, 90
Garsthuizen 30, 50, 91, 181
Gasselternijveenschemond 196
Gerkesklooster 217
Glimmen 27, 32, 45, 46, 91-92
Glimmen, Huis te 91
Godlinze 43, 92-93
's-Gravenhage 214
's-Graveschans 193
Grijpskerk 46, 56, 93-94, 175
Groenestein 32, 124
Groningen (stad) 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 71, 85,
94-134, 140, 143, 144, 149, 150, 161, 165, 171, 174, 181, 202, 220, 221, 242
Groot Halsum 145
Groot Maarslag 222
Groot Wetsinge 187, 188, 188
Grootegast 32, 56, 83, 134, 157, 167, 182, 191
Haarlem 24
Hallum 229
Halsum zie Groot Halsum
Ham (Kolham) 148
Hamdijk (bij Nieuweschans) 31, 47, 51, 52, 171
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Hamsterborg 82-83
Hanckemaborg 242
Haren 28, 29, 30, 32, 45, 46, 48, 91, 97, 111, 134-137, 175
Harenermolen 45, 134
Harkstede 24, 32, 45, 137-138, 148, 193
Harkstede zie ook Klein Harkstede
Harlingen 46
Haykema, borg 86, 238, 239
Hebrecht 59, 79
Heiligerlee 47, 138
Helpman zie Linie
Hellum 38, 45, 139, 195
Hemert 154
Hemmen, Huis te 135
Heveskes 87, 211
Heythuisen (L.) 101
Hilversum 104
Hoeksmeer 90
Holte 58
Holwierde 20, 21, 38, 60, 139-140, 179, 190
Hongerige Wolf 47, 88
Hoogeland, openluchtmuseum, zie personenregister
Hoogezand 15, 24, 26, 40, 46, 54, 148
Hoogezand-Sappemeer 40, 53, 140-144, 146, 149, 224
Hoogkerk 20, 32, 34, 54, 97, 130, 144
Hoorn 159
Hoorn zie ook Wehe-Den Hoorn
Horn zie Den Horn
Hornhuizen 50, 144-145
Houwerzijl 168
Huizinge 20, 25, 33, 52, 145
Iwemastins 166-167
Jipsingboermussel 200
Jipsingboertange 58
Jipsinghuizen 49, 192
Juckema, borg 238
Jukwerd 69
Kantens 30, 32, 43, 45, 146, 200
Katmis 139
Kerkhorn 77
Kiel-Windeweer 53, 146-147
Klein Wetsinge 187
Klein Harkstede 161
Klein Martijn, borg 137, 193
Klinkenborgh 186
Kloosterburen 27, 50, 147-148
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Kloosterwijtwerd 213
Kolham 33, 45, 148
Kommerzijl 56, 172
Koog aan de Zaan 232
Kopstukken 166
Kornhorn 57
Krewerd 20, 23, 148-149
Kropswolde 45, 149
Kruisweg 158
Lammeburen 177
Langakkerschans 170
Lange Leegte 77
Langenhuis 238
Langwijk 224
Laskwerd 69
Laude 192
Laudermarke 48, 59, 203-204
Leegkerk 21, 149-150
Leek 27, 33, 57, 150-151, 154, 164
Leens 20, 30, 32, 42, 151-153
Leermens 20, 21, 36, 38, 43, 153-154
Leeuwarden 17, 18, 46, 96, 107
Lellens 24, 33, 43, 154
Lellens, borg 154
Lethe 60
Lettelbert 56, 154-155
Linie van de Eems, Eerste 60, 76, 78, 203
Linie van Helpman 60, 96, 133
Linie zie ook Semslinie
Loppersum 22, 26, 28, 30, 32, 33, 40, 43, 67, 84, 90, 91, 145, 153, 155-157,
161, 180, 197, 200, 224, 225, 235, 238, 239
Losdorp 25, 157
Lucaswolde 56
Luinga, borg 76
Lulema, borg 221
Lutjegast 30, 56, 57, 83, 157
Maarhuizen 235
Makkum 40
Marsum 20, 36, 38, 43, 57, 158
Martenshoek 27, 40, 53, 140, 142, zie ook Hoogezand-Sappemeer 140-144
Marum 20, 56, 57, 158-159, 166, 176
Mathenesse, borg 160
Meeden 23, 25, 26, 31, 32, 47, 51, 159-160
Meedhuizen 160
Meiborg 29, 32, 52, 189
Melkema, borg 145
Menkemaborg 25, 31, 37, 152, 208-209

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

Menkeweer 179
Menolda, borg 139
Mensingeweer 160, 234
Menterwolde, gemeente 159, 165, 172, 240
Meppel 46
Middag 56
Middelbert 40, 45, 161, 174
Middelstum 22, 33, 42, 43, 45, 161-163, 207
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Midwolda 25, 32, 47, 51, 163-164, 172, 219
Midwolde 25, 56, 164-165
Midwolderhamrik 172
Molenhorn 77, 227
Monnikenwierde 63
Muntendam 26, 28, 34, 47, 51, 165, 214
Musselkanaal 53, 166
Niebert 56, 166-167
Niehove 20, 33, 43, 167
Niekerk (gem. Grootegast) 167-168
Niekerk (gem. De Marne) 168
Niekerk 20, 34, 38, 56, 57
Nienoord, De 27, 57, 150, 150-151, 165
Nieuw Beerta 26, 27, 29, 32, 47, 52, 168-169
Nieuw Scheemda 47, 169
Nieuwe Compagnie 146
Nieuwe Pekela 34, 53, 169-170, 229
Nieuweschans 32, 33, 46, 47, 51, 54, 60, 96, 170-171
Nieuwolda 27, 32, 47, 51, 52, 172
Niezijl 56, 172
Nittersum, borg 24, 197
Noordbroek 21, 25, 41, 47, 172-174
Noordbroeksterhamrik 174
Noorddijk 25, 97, 174
Noorderhoogebrug 44, 46, 134
Noordhorn 41, 56, 174-175
Noordlaren 38, 45, 48, 175-176
Noordwijk 56, 158
Noordwolde 21, 25, 44, 243, 244
Noordwolde (Finsterwolde) 87
Nuis 20, 25, 56, 176
Obergum 22, 25, zie ook onder Winsum 232-235
Oldehove 50, 56, 176-177
Oldekerk 56, 167, 168
Oldeklooster 50, 147, 148
Oldenzijl 21, 177-178
Oldörp 207
Ommelanderwijk 53, 55, 217
Onderdendam 24, 30, 32, 45, 71, 73, 178-179
Onderwierum 178
Onnen 32, 45, 48, 134, 137 (esdorp), 136 (tuindorp)
Onstwedde 22, 41, 49, 53, 58, 179-180, 190, 196
Oost Snelgersma, borg 63
Oosterhuizen, borg 84
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Oosterlee 138
Oosternieland 84, 180
Oosterwierum 106
Oosterwijtwerd 20, 30, 36, 38, 91, 180-181
Oosterzand 56, 191
Oosterzand 168
Oostrum 20
Oostum 21, 22, 24, 36, 42, 56, 181
Oostwold (gem. Scheemda) 25, 28, 30, 32, 47, 50, 56, 181-182
Oostwold (gem. Leek) 154
Opende 29, 182
Opende-oost 56
Opwierde 25, 28, 65-67
Oterdum 87, 229
Oude Pekela 24, 27, 33, 40, 53, 54, 55, 170, 182-184, 226
Oude Schans 60, 75, 170, 184
Oudedijk 185
Overschild 45, 51, 184-185
Paterswolde 96
Peebos 83
Pekela 15, 34, 170, 182
Pekela zie ook Boven, Oude, Nieuwe
Pieterburen 25, 43, 44, 160, 209, 185-186
Pietersbierum (Fr.) 144
Pieterzijl 93
Piloersema, borg 82-83
Poll, De 176
Poll, De Kleine 92
Ranum 46, 235
Rasquert 70, 186-187
Reide 14, 46, 59
Reiderland, gemeente 74, 87, 168, 170
Reitsemaheerd 93
Rensumaborg 210
Rienkesheerd 172
Rikkerda, huis 157
Rinsumageest (Fr.) 38
Ripperda, borg 180
Roodeschool 26, 46, 187, 205
Rottum 42, 146, 221
Rottumeroog 40, 41, 44, 221
Rottumerplaat 44
Ruischerbrug 174
Rusthoven 32, 235
Saaksum 177
Saaxum 56
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Saaxumhuizen 187
Sappemeer 15, 24, 26, 27, 30, 32, 40, 53, 54, 55, 134
Sappemeer zie ook Hoogezand-Sappemeer 140-144
Sauwerd 44, 45, 46, 187-188
Schaaphok 195
Schaphalsterzijl 46
Scharmer 21, 45, 138, 191
Schatsborg 154
Schattersum, borg 190
Scheemda 21, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 47, 52, 54, 138, 163, 169, 172, 181,
188-190, 218, 225
Scheemderhamrik 169
Schiermonnikoog 44
Schildwolde 30, 41, 45, 51, 179, 190-191, 193
Sebaldeburen 56, 191
Sellingen 36, 38, 58, 191-192
Selwerd 12
Semslinie 53, 196, 226
Siddeburen 20, 30, 38, 44, 45, 192-193
Sint-Annen 32, 206
Slochteren 21, 32, 44, 45, 46, 59, 137, 139, 148, 160, 184, 190, 192, 193-195
Smeerling 49, 58, 180
Sneek 81
Solwerd 25, 65-66, 239
Spijk 30, 33, 43, 195-196
Stadskanaal 26, 30, 32, 40, 46, 53, 166, 179, 184, 196-197
Stedum 21, 40, 42, 43, 67, 197-199
Steentil 63
Steenwijk 59
Stitswerd 146
Stroobos 46
Takkenborg, borg 205
Tange 53, 58
Ten Boer 20, 21, 29, 32, 43, 154, 199-200, 200, 205, 236
Ten Post 43, 200
Ter Apel 23, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 45, 46, 49, 53, 58, 200-203
Ter Borg 49, 192
Ter Borg, hoeve/Huis 222
Ter Haar 53, 79, 203-204
Ter Wisch 33, 49, 204
Ter Weer, borg 206
Ter Wupping 58
Termunten 21, 204-205, 236
Termunterzijl 25, 204-205
Thesinge 21, 22, 26, 32, 44, 199, 205-206
Tinallinge 206
Tjamsweer 26, 27, 32, 33, 40, 63, 65, 206-207
Tjuchem-Meedhuizen 33, 160

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

Tolbert 20, 57, 150
Tonden (Gld.) 54
Toornwerd 42, 43, 163
Tripscompagnie 53, 165
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Uiterburen zie Zuidbroek
Uithuizen 21, 25, 27, 29, 32, 33, 37, 45, 207-210
Uithuizermeeden 25, 29, 167, 210-211
Uitwierde 25, 26, 43, 211
Ulrum 18, 20, 28, 33, 42, 46, 211-212
Ulsda 74
Usquert 20, 26, 27, 29, 40, 42, 43, 52, 212-214
Utrecht 101, 108
Vaartwijk, veenborg 224
Veelerveen 59, 218-219
Veendam 15, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 46, 53, 54, 55, 77, 214-217, 226
Veenhuizen 180
Verhildersum 32, 152
Vierhuizen 43, 44, 212
Vierverlaten 149
Vinckersum 190
Visvliet 217
Vlagtwedde 31, 33, 38, 58, 75, 78, 191, 200, 203, 217-218
Vledderveen 197
Voorveld 29, 135
Vredenhoven, borg 188, 235
Vries (Dr.) 243
Vriescheloo 47, 58, 218-219
't Waar 169
Wadwerd 30, 214
Wagenborgen 33, 219
Warffum 26, 30, 32, 43, 50, 219-221
Warfhuizen 221-222
Wedde 23, 25, 47, 49, 58, 59, 75, 222-223
Wedderveer 223
Weende 58
Wehe-Den Hoorn 31, 42, 223-224
Weiwerd 43, 86, 87, 149
Wester Enzelens zie Garrelsweer 27
Westerbork (Dr.) 133
Westerbroek 45, 46, 224
Westerdijkshorn 44, 73
Westeremden 20, 30, 32, 36, 43, 40, 224-225
Westerlee 47, 225
Westernieland 186
Westerwijtwerd 20, 34, 42, 225-226
Westerzand 56
Wetsinge, zie Groot- en KleinWevershorn 227
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Wierum 62
Wildervank 15, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 53, 196, 226-227
Willemstad (N.Br.) 24, 140
Windeweer zie Kiel-Windeweer
Winneweer 55, 200
Winschoten 20, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 46, 47, 54, 59, 75, 188,
227-232
Winsum (en Obergum) 14, 29, 32, 33, 44, 46, 62, 69, 82, 85, 87, 89, 181, 186,
187, 206, 211, 232-235
Wirdum 31, 32, 55, 235-236
Wirdumerdraai 235
Wittewierum 12, 38, 193, 236
Woldendorp 236
Wolf, De 28, 137
Wolfsbarge 53
Wollingboermarke 59
Wollinghuizen 31, 218
Woltersum 33, 44, 236-237
Zandberg 66
Zandeweer 20, 34, 237-238
't Zandt 21, 25, 36, 51, 67, 238
Zeerijp 22, 24, 32, 43, 86, 238-239
Zevenhuizen 57
Zijldijk 43, 239-240
Zoutkamp 46, 56, 59, 96, 240
Zuidbroek 21, 25, 32, 36, 41, 46, 47, 51, 53, 240-241
Zuidhorn 20, 28, 29, 30, 32, 38, 41, 46, 57, 82, 88, 93, 167, 172, 174, 176, 217,
241-243
Zuidlaren 96
Zuidwending 53
Zuidwolde 20, 44, 243-245
Zuurdijk 43, 50, 245
Zwolle 46, 96
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Register van personen
In dit register van personen, samengesteld door Jeroen van Meerwijk, zijn tevens de
namen opgenomen van stichtingen, verenigingen, maatschappijen en andere
groeperingen die als opdrachtgevers of uitvoerenden in de tekst worden genoemd.
Aa, Geert van der 24, 137
Aalderink, Saskia en Hein 137
Abrahams, Derck 239
Ackermans, P. 110
Addens, E.R. 75
Addens, H. 75
Addinga, familie 14
Addinga, Egge 1222
Addinga, Haye 222
Adema, Jos. 148
Adema, P.J. 223
Adema & Zn., C.B. 183
Aduard, abdij 204, 223
Aeisens, Wijncko 88
Agnes, Albertine 113
Ahues, abt Gerardus 199
Aken, Jan van 89, 191
Akkerman, A. 219
Alberda, familie 90, 145, 178, 185, 207, 208, 213
Alberda, Geertruida 162
Alberda, Gerard 185
Alberda, Gerard Horenken 185
Alberda, Goossen Geurt 185, 187
Alberda, Habbina Elisabeth 86
Alberda, Mello 208
Alberda, Onno Joost 207
Alberda, Reindt 84
Alberda, Unico Allart 208
Alberda, Unico Allard II 209
Alberda van Dijksterhuis, Goossen Geurt van 185, 187
Alberda van Ekenstein, familie 207
Alberda van Ekenstein, Willem 207
Alberda van Ekenstein, Willem Carel Anton 207
Alberda van Menkema, Suzanna Elisabeth 185
Alberda van Menkema, Unico Allart 207, 208, 209
Alberda van Menkema, Wendelina Cornera 142
Alberda-Horenken, Margaretha Josina 239
Alberts, A. 128
Alberts, Frederick 222
Alberts, Werner 92
Albrecht, hertog van Saksen 15
Alderts, mw. 126
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Alken, J. 124
Alkmaar, Adriaen Anthonisz van 78, 184
Allersma, Duurt 85
Alofs, familie 133
Alofs, J.P. 122
Alva 15, 95
Amsingh, Eppien 241
Amsingh, Nanno 241
Andreae, Tobias 118
Arents, Jan 241
Armenbestuur, R.K. 123
Atlanta, kantoorboekenfabriek 55
Aubertin, André 212
augustijnen 12, 63
Avébé, Coöperatief Aardappelmeelverkoopbureau 54, 200, 214, 217
Aylkuma-In den Ham, familie 156
Baat, J. de 132
Bakker, W. 123
Baller, Johan van 101
Balles, Jurrien 231
Ballis, Jannis 232
Balthasar, Jurrien 82, 146, 150
Balvert, J. 72
Basse, Anna Jacomina 138
Bazel, K.P.C. de 29, 135
Beckering Vickers, J. 81
Bedum, dienst Gemeentewerken 73
Bedum, Coöperatieve Fabriek van Melkproducten 55, 73
Beeten, J.J. 122
Beetwortelsuikerfabriek, (Suikerunie) Fries-Groningse 54
Beetwortelsuikerfabriek, (C.S.M.) NV Noord-Nederlandsche 54, 144
Behrens, firma H. 122
Bekenkamp, Abraham 25, 87, 88, 157
Bekenkamp, B. 159, 182
Bekenkamp, L. 163
Bekink, C.H. 105
Belgrave, P. 122
benedictijnen 12, 146, 205
benedictinessen. 199
Benninga, J. 156, 198
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Berchuis, Tjaard van 121
Berents, Berent 219
Berge, A.H. ten 91
Bergen, A.H. van 148, 149, 152, 163, 171, 179, 182, 184, 222, 224, 225, 226,
229
Bergen, A. van 66
Bergen, J. van 135, 141, 180
Bergen, firma A.H. van 85,
Berghuys, A.H. 121
Berlage, H.P. 29, 93, 97, 104, 120, 123, 128, 134, 146, 200, 213, 216
Bern, Digna Maria van 184
Berum, familie Van 79
Berum, Christina Emerentia van 63
Berum, Everdina Cornelia van 208
Berum, Johan van 140
Berum, Onno Joachim van 76
Berum, Thecla Elisabeth van 244
Beukema & Co, fa H. 54, 143
Beusekom, H. van 124
Beusekom, J.G. van 26, 96, 108, 111, 133
Bevere, J.M. de 40
Bielefeld, H. 152
Bindervoet, familie 242
Birza, H.A. 130
Bitter, Jan 146, 147, 160, 163, 166, 212, 229
Bladergroen, mw. prof. W.J. 92
Blickman, J.A. 149
Blötz 229
Blokzijl, S. 134, 146, 200
Bock, Folckert 108
Bodewes, werf 140
Boekverkopers, pensioenfonds van het College van 115
Boeles, familie 174
Boer, J.A. 125, 126, 130, 132, 136
Boer, familie De 207
Boerma, P. 123
Boissevain, familie 120
Boiten, N. 229
Bokhorst, E. 191
Bolhuis, D. 229, 230
Bolhuis, Ella Catharina van 237
Bolhuis, H. van 152
Bolhuis, K. 123, 130
Bolmeijer, J.C. 92
Bolt, D. 122
Bolt, M. 157
Bolt, Ph.J.W.C. 100
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Bommen-Berend zie Galen, Bernard van
Bonifatius 12
Bonsema, G. 25, 66, 114, 149
Boon, mw R.T. 152
Borch, Willem van 86
Borchardt, Johan 66, 101, 186, 225, 229
Borcherts, ijzergieterij wed. A. 40, 141, 143
Borck, familie 238
Borck-Alberda, Habbina Elisabeth van 239
Borck, Nicolas van 239
Borgesius, J. 190
Bos, D.H. 177
Bos, G.T. 181
Bos, H.D. 207
Bos, J. 226
Bos, J.C. 211
Bos, K. 226
Bos, Pieter Jacobs 83
Bos, S.H. 169
Bos, Tj.H. 150
Bos, firma 202
Bos en Berghuis 213, 214
Bosma, G. 65
Bosma, J. 242
Bosman, W.G. 190
Bosscher, H.D. 196
Botjes, J.E. 75
Botjes, E. 182
Bouma, S.J. 30, 107, 109, 112, 115, 125, 126, 131, 132, 133
Bouman, H.P. 159
Bouman, R.G. 74
Bourgonjon, E. 111
Bouwman, familie 159
Bouwvereniging, De 96
Boven, Van 98
Braemsche, Johan de 79
Brederode, K.H. van 189, 231
Bremen, Johannes van 191, 211
Bremer, H. 163
Bremer, Chr. 214
Brill, C. 230
Brittannia, strokartonfabriek 182
Broecke, Hester van den 120
broeders des Gemenen Levens 112
Broek, J.H. van den 216
Brom, atelier 105, 133
Brons, J. 219
Brons, T. 219
Brons, W. 219
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Brons, aannemer 225
Brons, firma/familie 219
Bronsmotorenfabriek 64, 69
Bronts, H.S. 190
Brontsema, Cornelis 154
Brontsema op Boelsema, Brontheies 154
Brontsema-Mense, Catharina 154
Brouwer, B. 96
Brouwer, J. 142
Brouwer, K.H. 88
Bruggen, J.B. van 124
Bruggers, R. 183
Brugma, Jan Dieters 25, 114, 161, 213
Bruining & Lamprecht, A.G. 202
Bruins, M.B. 125
Brunsvelt, Theodorus van 121
BSM, werf 140
Buining, A. 92
Bulder, H. 126
Busch, Reneke 85
Busmann, H. 142
Butler, William 141
Buurma, J.D. 232
Buurma, ds P.R. 163, 164
Buurtspoorlijn Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens 46, 201
Calker, J,H. van 66
Calmers, familie 116
Canneman, E.A. 113
Caspari, W.R. 126
Cate, T.M. ten 91 92
Ceres, strokartonfabriek 182, 183
Chesnoy, familie Du 120
Christopher, meester 74
cisterciënzers 12, 36, 43, 63, 204, 206
Clant, familie 152, 178, 237, 242
Clant, Adriaan 198
Clant, Baudung 242
Clant, Derck 239
Clant, Gratia 152
Clant, Johan 197, 198
Clant, Josina Petronella 210
Clant, Maurits 242
Clant, Melle 66
Clant, Willem 153
Clant van Hanckema, Derck 242
Clant van Stedum, Adriaan 198
Clant-Coenders, Anna 198
Cleve, E.R. 196
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Cleveringa, B. 69
Cleveringa, Rudolf Pabus 66, 124
Clinge, Anna Maria 163
Clock, Feico Allens 53, 182
Cloppenborch, Theodorus 218
Coblenz, Margaretha gräfin Von 176
Cock, Abraham de 102
Cock, Anna de 213
Cock, ds. Hendrik de 18, 133, 211
Coehoorn, Menno van 60, 96
Coender, B. 228
Coenders, familie 84, 152, 237
Coenders van Helpen, Abel 107
Coenders, Hyma 176
Coeur, Henric 24, 137
Colinet, E.C.E. 133
Collenius, Herman 106, 150, 209
Compagnie des Bronzes Bruxelles 133
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Coops & Nieborg, werf 140
Copijn, H. 32, 96, 124, 133, 209
Copijn Utrecht Groenadviseurs 235
Corbusier, Le 105
Cramer, G. 113
Cramwinckel, A.C. 79, 174
Cranenborch, Wijbrandus 222
Crans, Jan 102
Cremer, P.G. 205
Cressant, J. 108
Crone 242
CSM 54, 144
Cuypers, Ed. 217
Cuypers, J.Th.J. 31, 104, 147, 223
Cuypers, P.J.H. 27, 104, 133, 142, 147, 198
Cuypers jr, P. 31, 223
Cuypers-Stoltzenberg, atelier 72, 104, 142, 148, 166
Daan, G. 88, 132
Dallinga, G. 75
Dallinga, H.S. 169, 191
Dallinga, J.P. 88
Dam, Gerrit van den 63
Dam, H.H. 181
Dam, L. van 90, 130, 144
Dam, L. en J. van 93, 145
Dam & Zn., L. van 211, 195
Damsté, R. 167
Damstra, D. 86
Deekema, Lucia van 144
Deest, R.J. van 183
Delden, H.J. van 159
Dertien, bouwkundige 213
Dethmers, D.E. 189
Detmers, D.S. 159
Dethmers, W. 183
Deville, Pailliette et Cie, fa 94
Diddens, G.H. 75
Diepen, werf Van 53, 140
Dieren, Egbert van 150
Dieters, H. 165
Dijk, G. van 200
Dijk, G.D. van 89
Dijk, Jacob 114
Dijk, U. van 125
Dijken, H.W. 87
Dijkhuizen, architect 183

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

Dijkstra, D.E. 232
Dijkstra, Johan 108, 111
Dijkstra, K. 154
Dijkstra, M. 129
Dik, G.P. 154
Dik, H. 218
Dik & Zn, G.P. 83
Dilling, L. 78, 191
Dinckgreve, E.W.W. 124
Dinkla, P.L. 75
Distel, De 126
Dollard, strokartonfabriek De 170
Domela Nieuwenhuis, F. 128
dominicanen 12, 232
Dommering 231
Dongen, J. van 196
Doornbos, J. 199, 244
Doornbos, K.P. 81
Doornbos, T.L. 207
Doornbosch, molenmaker 79
Doornbusch, J. 113
Dopheide, P.H. 123
Dornum un Withmonde, Gerdt tho 66
Douma, Atke 138
Dreise, J.F. 185
Drenth, A. 127
Dresme, J. 135, 166
Drewes, L. 72, 105, 125, 126, 128, 130, 135, 136, 187
Drielst, E. van 194
Driesma, H.R. 196
Drijfhout, K. 72
Dudok, W.M. 30
Duirsema, Jan 141
Dumonceau, Joannes Baptiste 120
Dumringh, Ede Jans 66
Dusseldorp, W.K. 178, 242
Duursma, D. 158
Duut, mej. L. 127
Duyschot, J. 162
Ebbers, G.A. 66, 166
Ebels, Cornelia 66
Ebels, E.K. 169
Ebels, L.L. 124
Eck, Jan van 115
Edens, A. 231
Edskes, E.A. 164
Edskes, M. 164
Edzard, graaf van Oost-Friesland 15
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Edzes, E.H. 159
Eeck, Johan 207, 235
Eedes, Anna 182
Eekman, L. 165
Eelkema, M.G. 125, 129, 130, 132
Eendracht, coöperatieve aardappelmeelfabriek De 54, 64, 146
Eenkema, L. 156
Eerden, Van 239
Eerdtman, M. 138
Eerelman, O. 133
Eersteling, coöperatieve aardappelmeelfabriek De 54, 77
Eertman, M. 63
Eewes, Amse 83
Egenberger, J.H. 138
Eggens, Petrus 218
Eggers, Bartholomeus 164
Eijsbouts, firma 161
Eldering, C.H. 144
Elderkamp, Johan 24, 239
Electra, bemalingswaterschap 56
Electriciteits Maatschappij, Eerste Nederlandse 217
Elema, A.E. 84
Elema, familie 238
Ellens, Jan 148
Elmpt, A.Th. van 28, 29, 104, 105, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 144, 242, 243
Elst, W. van de 125
Emmen, Wilhelmus van 114
Emmen, Johannes 201
Engelbarts-Haselhoffs, Magdalena 222
Engels, ds J.P. 177
Ennema, Sebo 163
Entens, Taetken 107
Enthoven & Co, firma L.J. 40, 108, 169
Erica, strokartonfabriek 182
Essen, J. van 26
Eussink, J. 166
Evenhuis, W.E. 237
Evers, B. 232
Ewsum, familie Van 150
Ewsum, Anna van 150, 164
Ewsum, Caspar van 165
Ewsum, Wigbold van 57, 150
Eyck, Ch. van 105
Eysens, familie 140
Faber, Th. 239
Faber, W.D. 87 88
Falck van Neurenberch, Hans 79, 144, 217
Falise, A. 132, 142
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Feberwee, A.J. 128
Feith, J.A. 133
Ferhildema, Aylko 152
Fernelmont, E.H. de 72, 148, 152, 208
Fleige, H. 202
Fockens, familie 176
Fockens, Geertje 172
Folkersma, G.A. 191
Fongers, familie 133
Fongers, Groninger Rijwielfabriek 96, 130
franciscanen 12
Frater Smid, E. 125
Fremy, Claudius 90, 175, 179, 218, 225
Fremy, Johan 74
Fremy, Mammaeus (Mamees) 66, 75, 88, 93, 179, 225
Freytag, H.H. 74, 76, 88, 149, 154, 173, 182, 238, 241, 242, 245
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Frieling, J.J. 206
Friesch-Groninsche Hypotheekbank 128
Fristers, Ite 148
Fröbel, Wilhelm 111
Fröling Jz, M. 231
Froma, Ballo 235
Froma, Hille 235
Froma, Oede 235
Frooma, Gerbrandt 190
Frydag, B. 170, 229
Gaikinga, familie 152
Galen, Bernard van 16, 60, 96, 108, 192, 222, 223
Gansfort, Johannes Wessel 101
Garbrandts, Anje 231
Garver, J. 170
Gasunie 110, 128
Geefs, Josef 138
Geer, Elizabeth de 118
Geertsema, C.C. 122
Geertsema, H. 81
Geertsema, Jan 190
Geertsema, J.H. 176
Geldmaker, M. 130
Gelre, graaf van 14
Gelre, hertog Karel van 15, 222
Gemeentelijk Drinkwaterbedrijf 136
Gemeentelijk Energiebedrijf 132
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf 131
Gend & Loos, fa Van 128
Gendt, A.D.N. van 30, 128
Gendt, F.W. van 109
Gendt, J.G. van 30, 128
Gerlacius, Anthonie 141
Gerlacius van Nittersum, Tjaard Adriaan 198
Germeling, Roelof 102
Gerrits, Gerrit 102, 103
Geubels, fa J.J. 127
Geuer, H. 104, 202, 208, 229
Gheyn, Andreas van den 101
Gisius, G. 127
Glas, H.K. 156
Gockinga, T.H.H. 14, 198
Goeman Borgesius, Hendrik 190
Goeverneur, J.J.A. 133
Goossens, Tittie 157, 175
Gosschalk, I. 131
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Goukes, E. 159
Granpré Molière, M.J. 98, 219
Grashuis, C. 92
Grijp, familie 93
Groen, Jan Hendriks 172
Groeneveld, A.W.B. 169
Groeneveld, J. 74, 231
Groenewolt, Gosen 103
Groenier, U.J. 230
Groenwolt, Goossen 89
Groneman, H.J.H. 27, 207
Groningen stad 14, 15, 18, 115, 125, 136, 137, 140, 182, 196, 201, 222, 223
Groningen, bisschop van 112
Groningen, Gedeputeerde Staten van 105
Groningen, Hengelclub 137
Groningen, Rijksuniversiteit 106, 109, 110, 121
Groningen, Vereniging van Handelaren in 128
Groninger Autobusdienst Onderneming (GADO) 46, 76
Groninger Bank 128
Groninger Crediet- en Handelsbank 128
Groninger IJzer- en Metaalgieterij 40, 108
Groninger Kunstkring De Ploeg 110, 220
Groninger Landschap, Stichting Het 164
Groninger Lemmer Stoombootmaatschappij 128
Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij zie Locaalspoor
Groninger Odd Fellows 126
Groningsche Scheepshypotheek Bank, Algemeene 128
Groot, C. de 30, 214
Groot, J.H. de 165
Grooth, K. de 28, 228, 230
Grovens, Jacob 114
Gruis, Hilbrandt 154
Gruisen, A. van 180
Gruys-Tamminga, familie 154
Gruyter, firma De 127
Guldenen, Z. 130
Guyot, Henri Daniel 105
Haakma Janssonius, A. 118
Haan, H.P.C. de 30, 230
Haan, J. de 30, 157
Hackfort, Berend van 222
Hagenius, R. 241
Halm, strokartonfabriek De 144
Halsema, Jacob 70
Hamers, Ph.J. 135, 136
Hamster & Rozeboom, steenfabriek 188
Hansen, Job 30, 220
Hansouwe, Otto ter 114
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Hardeman, C. 80
Hardenberch, prior Theodricus 201
Harder, Q. 221
Harderinge, familie 120
Hardeweer, Luwe tho 85
Hardeweer, Allo tho 85
Hardorff, M. 210
Hardorff, W. 169
Harmens, Tymen 172
Harmens, P.H. 172
Haseborg, familie Ter 189
Haseborg, G.P. ter 189
Haseborg, J. ter 189
Hassel, prior Gerhardus van 201
Hasselbach, W.L. 26, 216
Hasselt, J.E. van 132
Hasselt, L.E. van 126
Have, Berent ten 219
Have, H. ten 84, 137, 160
Have, H.A. ten 171
Have, H.S. ten 234
Have, T.E. ten 189
Have, W.L. ten 169
Haven, Gerbrand van der 120
Haven, Theodorus van der 120, 152
Haverkamp, D.H. 109
Havinga, H. 224
Haye, Jan de la 53
Hazenberg, molenmaker 149, 154
Hazeu, J.P. 28, 69, 115
Hazewinkel, P.H. 216
Hazewinkel, R. 128
Heddema, familie 88
Heddema, Hermannus 88
Heemster, Bauwe 156
Heeswijk, H. van 62
Heide, W. van der 123, 193
Heide Maatschappij, Nederlandsche 79
Heikens, architect 66
Helmantel, H. 225
Hemminga, K.T. 164
Hemony, Francois 101, 161, 169, 206
Hemony, Pieter 101
Hendericx, Claes 67
Hendrik III, Duitse keizer 94
Hensen, firma N.C. 120
Heres, J. 184
Hermannus, Sibrand, klokkengieter 84, 211, 213, 245
Hermans, T. 172
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Herties, Jan 103
Hertoge, Daniel Onno de 83
Hesselink, A. 132, 133
Hesselink, H. 173
Hesselink, Willem Jacobsen 224
Heukelom, G.W. van 101
Heykamp, J. 104
Heymans, G. 123
Himmelblau, C. 110
Hindriks, F. 225
Hinsz, A.A. 66, 92, 101, 109, 113, 135, 152, 156, 159, 160, 163, 173, 210, 237
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Hoekzema, G. 123
Hoekzema, K. 105, 126, 153
Hoekzema, K. en H. 124
Hoekzema, K. en G. 127
Hoffman 128
Holland, graaf van 14
Holman, U. 167
Holsbergen, P. 188
Holte-Clant, Lucia ten 239
Holthuis, H.R. 165, 241
Holthuis, K.H. 28, 115, 130
Holthuis, K.H. en T. 129
Holthuis & Ten Horn, firma 170
Holtman, werf 197
Homan, K. 174, 175, 191
Hoogeland, openluchtmuseum Het 219, 220, 221
Hoogevest, G. van 179
Hooites, dhr. 142
Hooites-Meursing, J. 123
Hoorenken, Geertruit 154
Hoorn, T. van 30, 156
Hooykaas, J.A. 216
Hora, Anna Maria 163, 164, 207
Hora, Wilhelmus 163
Hora Buma, familie 242
Hora Siccama, Johan 163
Hora Siccama van Harkstede, Johan 138
Horenken, Johanna 85
Horinke, Johan 101
Hornekens, Albert 188
Houten, B. en H.J. van 79
Houtman, T.P. 196
Houwerda, Snelger 14, 66
Hoving & Zn, Wed. H., molenmaker 91
Hovingh, P. en Th. 122
Hubscher, J.C. 142
Huïnga, Rudolf 210
Huis, H. en J. 146
Huisinga, ds. 226
Huisman, H.J. 207
Huisman, J.J. 124
Huisman, J.T. 190
Huizinga. G. 200
Huizinga, T. 220
Huizinga, T.R. 208
Huizinga, firma J.A. 130
Huizingh, J.S. 144
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Hulsbergen, P. 159
Hulst, tegelfabriek Van 128
Humbert, H. 169
Huninga, Sebo 74
Huninga, Doede 74
Hunse, molenmaker 179
Husly, Jacob Otten 26, 108
Huurman, P.M.A. 28, 29, 123, 124, 126, 127, 128, 152, 212
Huut, M. van 128
Hylkema, familie 81
Hypotheekbank, Veenkoloniale Westerwoldse 203
IJsbrands, Lucas 40, 143, 161
Ikema, K. van 186
In den Ham, familie 156
In- en Kniphuisen, familie Van 165
In- en Kniphuisen, Carel Hieronymus van 164
In- en Kniphuisen, Georg Wilhelm van 165
In- en Kniphuisen, Karel Ferdinand van 158
In- en Kniphuisen-Lewe, familie 168, 212
Incassobank N.V. 128
Ipema, B. 177
Isbrants, Johan 107
Isselmuiden, Wigbolt van 72
Ittersum, ds H. van 149
Iwema, familie 166
Jacobs, Aletta 141
Jacobs, Eltye 182
Jacobs, Sybolt 118
Jacobs van den Hof, G. 132
Jager, B. 30, 146, 182, 209, 213
Jager, J.W. de 128
Jager, R.W. 127
Jans, J. 84
Jansen, F.X. 104
Jansma, E.M. 177
Janson, weduwe A. 115
Janssen, F. 229
Jarghes, Everhardus, pastoor 101
Jarghes, Garment 153
Jarghes, Hermanus 83
Jarghes, Teteka 72
Jelles, E.J. 142
Jelmers, Remke 235
Jelsma, Y. 127
Jensema, S.D. 156
Jeruzalem, klooster 217
jezuïeten 223, 242
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johannieters 12, 106, 213
Joling, H. 243
Joly, Petrus 158
Jonge, E. de 163
Jonker, A. 166
Jullens, Geertruida J.E. 91
Julsingh, Anna Lucia 89
Julsingh, Bernhard 89
Julsingha, J. van 223
Kalfsbeek, C. 108
Kam, W.H. 107
Kamphuis, molenmaker 169
Kamphuis, E.W. 245
Kappa-Scholten 54, 143
Karel de Grote 12
Karel V 15, 64, 223
Karel, hertog van Gelre 15, 222
Karelse, A.J. 110
Karelse, Th. 88
Kazemier, B. 103, 125, 129, 130
Keiser, I.B. 160
Ketel, firma E. 227
Ketell, Rutger 181
Ketwich Verschuur, E. van 133
Kleima, Ekke 30, 220
Kleve, Elisabeth 115
Klinkhamer, R. 175176
Klipman, E. 166
Klippius, J. 191, 226, 244
Kloosterboer, G. 225
Kloosterboer, M.H. 225
Knijpenga, Pieternella en Pieter 115
Knotnerus, O.S. 182
Knotnerus, T.H. 182
Knuttel, G. 136
Körmeling, J. 138
Kocken, atelier H.L.O. 104
Koenen, H. 69
Koerts & Zn, firma J.J. 183
Koets, G. 125
Kolk, J.H. 123
Koning, A.H. 223
Koning, J.S.G. 222
Koning, ijzergieterij H.J. 40, 207
Koolhof, G. 72, 174
Koop Tjuchem, firma 160
Koppius, familie 172
Kornput, Johan van den 101
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Kort, J. 211
Kortholt, J. 63
Kortholt, R.J. 138
Koster, H. 125
Koster, werf 197
Kraaijinga, A. 185
Kraak, J.H. 90
Kraft, G.J. 123
Kramer, A.R. 27, 150
Krans, B.H. 181
Kremer, mw. 126
Kremer, P.G. 190
Kroider, M. 202
Kroon, J.J. 126
Kroon, strokartonfabriek De 182
Kropholler 67
Kruger, J. 109
Kruijer, J. 170, 227
Kruijer, K. 170, 183
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Kruijer, J. 227
kruisheren 12, 201
Kruisinga, P.E. 94
Kruisinga, R. 93
Kruse, J.F. 141
Kruyff, Matthias 106
Kuiler, A.W. 72, 105, 125, 126, 130, 135, 136, 137, 187, 191
Kuipers, Pieterke 234, 237
Kuipers, Tj. 30, 104, 226, 229, 237
Kusemer, proost van 93
Kuyper, G. 182
Laan, A. van der 156
Laer, Jelle van 190
Land, E.J.A. 164
Landbouwmaatschappij Westerwolde 79
Landeweer & Zn, firma D.H. 232
Langelaar, J.J. van 147, 198
Laxten sr en jr, ds. Johan van 140
Le Wei Zhong 137
Lee, A.M. van der 130
Leemhuis, E.H. 169
Leeuw, P.A. de 133
Leeuw Wieland, O. de 26, 28, 90, 139, 156, 195, 199, 210, 235, 239
Leger des Heils 80
Leichel, E. 172
Lenning, J. van 30, 229
Leur, H.C. van 105
Levie, gebr. 130
Levinghe, Albert 175
Lewe, familie 84, 90, 120, 237
Lewe, Anna Habina 152
Lewe, Evert 168
Lewe, Joan 162
Lewe van Aduard, familie 181
Lewe van Aduard, C.J. 90
Lewe van Aduard, Evert Joost 63
Lewe van Aduard, Jan Evert 40, 133
Ligne de Barbasso, Anna de 101
Linge, E. van 123, 216, 220
Linge, L. van 216
Linnemann, R. en O. 110, 11
Linzel, C. 142, 196
Lit, N.W. 105, 122, 123, 135, 219
Liudger 12
Lo, A.C. van 221
Locaal Spoorwegmaatschappij, Noord-Ooster 46, 196, 217
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Locaalspoorweg-Maatschappij Winsum-Zoutkamp, Groninger 46, 211, 212
Lohman, Dirck en Gerhard Diederich 198
Lohman, G.W. 141, 244
Lohman, N.A. 139, 162, 193, 212, 244
Lohman & Zn., N.A. 83, 86, 157
Lokhorst, J. van 27, 28, 106, 111
Loning, J. 203
Loodswezen, Bouwkundige Dienst van het 221
Loon, J.H. van 214
Loots, J.J. 212
Louman, J.G. 129
Louwens, Wiltet 235
Lubsen, J. 174
Lucchi, M. de 110
Luchtmacht, Koninklijke 60, 140, 222, 232
Ludolphi, Andreas 119
Luwerts, Egbert 173
Maarschalkerweerd, M. 104, 208, 223
Maas, J.P. 170
Machinefabriek, Noord-Nederlandse 230
Maler, Johan 191
Malsem, Maria van 185
Maniel, Jan Gerard George van 184
Maneil, Warmolt baron van 76
Maneil-Alberda, echtpaar 76
Mansholt, D.R. 159
Mansholt, U.J. 124
Mare, A. de 165
Marees van Swinderen, R.M.A. de 85
Marema, P.E. 208
Maris, J.W. 27, 86, 109, 113, 122, 123, 124, 150
Markus, A. 220
Marot, Daniel 209
Martens, H. 69
Maurits 15
Meckama, Julius van 144
Meckema van Aylva-Camstra, familie 144
Meddens, G. 126
Medendorp, P. 92, 136
Meer, J. van der 110
Mees-Gockinga, R.A. 123
Meesters, M. 87
Meiborg, W. 189
Meier, firma K.T. 127
Meijer, Allert 25, 70, 92, 102, 103, 106, 138, 152, 162, 165, 167, 172, 185, 194,
198, 207, 209, 210, 226, 241
Meijer, H.B. 163
Meijer, R. 70, 86, 188, 190, 205
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Meinen, R. 196
Melker, A.J. 200
Mellema, E. 232
Mendini, A. en E. 110
Mengelberg, atelier F.W. 104, 142, 183
Mengelberg, O. en W. 183
Mepsche, Bawe de 89
Mepsche, Evert de 156
Mepsche, Johan de 82
Mepsche, Rudolf de 89
Mepsche, Syerd de 144
Merkur, werf 140
Mertens, H.F. 183, 197, 214
Mesdag, G. 135
Mesdagkliniek, Dr. S. van 109
Metzelaar, W.C. 107, 109, 241, 242
Meulen, P. van der 227
Meursing, F. 141
Meyer, J. 211
Meyer, Titia 188
Mitterreither, J. 223
Modderman, Jan 121
Molanus, Mencke 163, 165, 241
Molen, H.W. van der 186
Molenaar, Nic. 27, 142, 183
Monkhorst, T. 191
Motké, aardappelmeelfabriek 240
Müller, Christiaan 181
Muinck Keizer, A. de 135
Mulder, familie 141
Mulder, A. 67, 198
Mulder, H. 10
Mulder, J.N. 173
Mulder, K.R. 205
Mulder, P. 82
Mulder, R.H. 76
Muller, J.S. 88
Muller, P.M. 88
Muller, W. 111
Muller & Co, firma S. 130
Mulock Houwer, J.A. 28, 32, 97, 109, 111, 112, 125, 130, 131, 133
Munster, bisschop van 12, 20
Munster, bisschop zie ook Galen, Bernard van
Muntinga, D.E. 171
Muntinga, E. 75
Muntinghe, Petrus 222
Musselkanaal e.o., aardappelmeelfabriek 200
Nannenga, K.H. 159
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Nanninga, D. 200
Nanninga, J.H. 167
Nansum, Aylke tho 82
Nanszum, Otto 140
Nantkes, Walrick 74
Nassau, geslacht Oranje- 106
Nassau, graaf Adolf van 138
Nassau, graaf Willem Lodewijk van 59
Nassau, Lodewijk van 15, 138
Natalini, A. 98
Nederland, meubelfabriek 130
Nederlanden, Staat der 135
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Nederlandsche Bank 127
Nering Bögel, firma 40
Nicolas, J. 72, 105
Nicolas & Zn, F. 148, 165, 166, 183, 202, 208
Nieboer, H.H. 89
Nieland, A.J.L. 88
Niemeijer, Th. 124
Niemeyer Tabaksfabriek 96
Niemeyer Tabaksmuseum 117
Nienhuis, G. 134
Nienhuis, P.K. 208, 213
Nienoord, heer van 58
Nieuwoldt, ds J.H. 141
Nijhof 196
Nijhuis, G. 29, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 176
Nittersum, Andelof 198
Noordelijk Scheepvaartmuseum 117
Noordewier, M. 93, 94, 175, 244
Noordhoff, drukkerij 96, 96
Noordhoff, P. 133
Noordhuis, H.A. 84
Noordooster Locaal Spoorwegmaatschappij zie Locaal
norbertijnen 147, 218
Nut van het Algemeen, Maatschappij tot 18, 127
Nutsspaarbank 67
Nyeveen, familie Van 233
Obertin, André 225
Odd Fellows 126, 142
Oeckelen, P. van 74, 77, 79, 86, 89, 102, 103, 104, 113, 134, 140, 141, 150,
162, 165, 166, 168, 174, 175, 182, 187, 188, 196, 206, 207, 212, 213, 217, 225,
235
Oeckelen & Zn., firma P. van 103, 134
Oeckelen, gebroeders Van 82, 91, 147, 150, 176, 186, 193, 201, 205, 224
Oever en J. Koning, ijzergieterij E. ten 40, 160
Oever, E. ten 141
Offringa, H.P. 210
Offringa, P.B. 182, 207
Offringa, R. 65, 145, 156, 161, 173, 198, 204, 235, 236, 238, 239
Ollershemius, Bernardus Andreae 158
Olsmeijer, K.G. 139, 234
Omges, G. 207
Ompteda, familie 237
Onderhorst, D. 162
Onderneming, stoom- steen- en buizenfabriek De 200
Onnes, J.J. 159
Onsta, Egbert 162

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen

Onsta, Hidde 152
Ontginningsmaatschappij De Vereenigde Groningsche Gemeente, NV 59
Oomkes, J. 188
Oomkes, ds O. 226
Oomkes, ds Tammo 138
Oost-Groningen, Streekraad 223
Oosterbaan, J. 163
Oosterbeek, D.H. 163
Oosterhof, H. 188
Oosterhuis, B.G. 63
Oostfriesland, hoofdelingen van 14
Oppenheim, Julius 128
Oranjeboom, brouwerij 133
Osheer, L. 159
Osnabrück, bisschop van 12
Oterdoon, H. 75
Otten, J.C. 165
Oud, J.J.P. 133
Oudman, K.M. 187
Overney, Petrus 211
Panhuys, jhr. J.A.E.A. van 123, 150
Pathuis, W.H. 90
Pattje, werf 53, 140
Payens, familie 133
Pel, K.J. 234
Pelgrom, K.I. 144
Persijn, Adriana Sophia van 141
Petegem, ds J. van 216
Peters, C.H. 28, 109, 135, 142, 172, 183, 189, 211, 216, 228, 230, 241, 242
Peters, Garwer 23, 95, 103, 107, 113, 118
Petit, A. 168
Petit & Fritsen 210
Pfaff, firma 231
Philips 196
Phoenix, strostoffenfabriek 55, 2173
Piccart, ds Gualtherus 148
Piccardt, Henric 137, 138, 193
Piccardt-Rengers, Anna Elisabeth 19
Piening, J. 197
Pieters, H. 127
Pieters, J. 136
Pijttersz, T. 232
Plateelbakkerij zie Distel
Ploeg, Groninger Kunstkring De 110, 220
Poll, G.J. 94
Polma Grijs, E.W. 223
Polman, Johan 83
Polonceau, Camille 40
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Por, J. 62, 225
Post, P. 200
Posthumus, familie 243
Postma, J. 125
Pothof 195
Pothoven, H.A. 136
Pouderoyen, C. 105
Powels, Gert 89, 244
premonstratenzerinnen 138
premonstratenzers 12, 38, 190, 236
Prins van Oranje, ijzergieterij De 84
Proper, J. 218
Prott, familie 157
Prott, Bernard Johan van 83, 157
Prott-Snabel, Albertina Lucretia 157
Provinciaal Drinkwaterbedrijf 137
Provinciale Waterstaat 131, 132
Prummel, J. 127
Prummel, H. 192
Prummel, fa H. 227
Pulles, H. 228
Quintus, jhr R.A. 91
Quintus, jhr O.J. 124, 135
Quintus, jhr W.J. 122
Raammaker, Harmannus 104, 108, 111
Raammaker, W. 229
Raat-systeem 222, 232
Raatjes, T.B. 222
Radfridus 12, 71
Ranitz, S.M.S. de 124
Ranneft, S.B. 124
Rasten, E. 211
Rautenberg, R. 218
Reddingius, W. 200
Reegen, H. ter 230
Reegen, H.A. ter 215, 216
Rees, W. van 184
Reinders, Geert 233
Reitsema, T. 30, 82, 153
Reitsema, W. 30, 63, 153, 168, 212, 213, 234, 243, 245
Reitsma, E. 30, 31, 63, 66, 70, 72, 92, 125, 136, 186
Reitsma L.H. 135, 136, 212
Reker, L.G. 100
Reneman, ds Carolus 149
Reneman, F.Z. 91
Rengers, familie 86, 107, 138, 139, 156, 236
Rengers, Anna Elisabeth 137, 138
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Rengers, Decia 89
Rengers, Edzardt Lamouraal 236
Rengers, Egbert 139, 236
Rengers, Frans 139
Rengers, Johan 236
Rengers, Judith Wermelo 236
Rengers, Lambertus Schotto 87
Rengers, Swer 236
Rengers, Zeino Henrick 193
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Rengers van Farmsum, familie 157, 206
Rengers van Ittersum, Anna 139
Rengers-Bentinck, douairière 87
Rengers-Polman, familie 236
Rengers-Tjarda van Starkenborch, douairière M.B. 87
Rennenberg 15
Reurschen, Christiaan 210
Reuscher, A. 66
Rhijnvis Feith 123
Riedel, J.P. 227
Riele, W. te 202, 216
Rietema, J. 69
Rijk, Jan de 25, 85, 92, 103, 108, 152, 158, 162, 165, 167, 172, 175, 185, 194,
198, 207, 209, 210, 217, 226, 241
Rijksbetonningsdienst 240
Rijksmuseum 188
Rijksuniversiteit zie Groningen, Rijksuniversiteit
Rijnders, S. 67
Ringels, ds Jacobus 160
Ringh, A.J. van 170
Ripperda, familie 86, 139, 149, 176, 238, 242
Ripperda, Carel Victor 181
Ripperda, Elisabeth Sophia 181
Ripperda, Gijsbert Herman 181
Ripperda, Hero Maurits 86, 87
Ripperda, Johan Valck 207
Ripperda, Margaretha Elisabeth 181
Ripperda, Margaretha Josina 242
Ripperda, Maurits 239
Ripperda, Rudolf Luirt 176
Ripperda, Unico 206, 211
Ripperda-Alberda, familie 206
Ripperda-Rengers, Anna Margaretha 139
Ripperda-Ripperda, familie 181
Ritsema, J.F. 226
Rive, Pieter de la 78
Röling, M. 111
Robertus, firma 230, 231
Roelfs, C. 227
Roelfsema, F.J. 169
Roelfsema, P. 207
Roelfsema, R. 123
Roelfssema, W.J. 130
Roelofsz, Coenraet 24, 103, 140
Roffel, F. 123
Ronda, Lammert Jans 152
Roodbaard, L.P. 32, 194, 207
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Rookmaker, A.E.C. 75
Rookmaker, N.S. 75
Rots, H. 93, 127
Rovier, Nicolas 212, 225
Royen, A.J. van 179
Rozema, E. 172
Rozema, T. 143
Rozenburg, firma 127, 229, 230
Ru, H. de 141
Rubertus, F. 210
Rumrinck, Jan 135
Salm, A. 28, 123, 127
Sanders, A.J. 30, 128, 130
Sandra Veltman, familie De 148
Sandra Veldman, Hendrick de 193, 194, 195
Sannes, ds I. 216
Saville, G. 132
Schaffer, Geert 118
Schaffer-Entens, familie 157
Schaper, J.H.A. 133
Scheepers, J.F. 26, 27, 72, 113, 133, 208, 213
Scheepsbouw Maatschappij, Nederlandse 243
Scheltens, aannemer 76
Schenck van Toutenburg, George 64, 223
Schenkel, J. 165
Schenkenberg van Mierop, P. 138
Schieringers 14, 15
Schill, Th.G. 109
Schilt, J. 229
Schilt-Geesink, F. 229
Schimmel, G. 134, 213
Schimmelpenninck, (Rutger Jan) 120
Schnitger, Arp 84, 92, 102, 113, 138, 160, 169, 173, 207
Schnitger jr, F.C. 74, 76, 101, 238, 241, 242
Schnitger, G. 27, 28, 122, 123
Scholten, familie 19, 123, 133
Scholten, J.E. 18, 54, 123, 133, 136, 144
Scholten, W.A. 18, 40, 54, 124, 133, 136, 140, 143, 144, 240
Scholten suiker/stroopfabriek 96
Scholten, Kinderziekenhuis W.A. 135
Schonenborch, Johan 161
Schortinghuis, ds Wilhelmus 163
Schotanus, A. 162, 233
Schott, Elisabeth 120
Schram de Jong, A. 111
Schretlen & Co, firma D.A. 40, 124, 221
Schut, H.P.J. 97
Schutte, C. 149
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Schuurman, A.J. 166
Schuurman, S.J. 167
Sebastiani, ds Hermannus 89
Seilmaker, Berend Janssen 114
Selbach, Maria van 156
Sellingen & Omstreken, zuivelfabriek 192
Selms, architect 210
Sems, Jan 53
Serlio 23
Seubring, H. 175176
Sibinga, Rense 190
Siccama, J. 28, 30, 77, 160, 216, 227
Siccama, Wiardus 164
Sicherheitsdienst 19
Sichterman, familie 25, 233
Sichterman, J.A. 120
Sickinge, familie 79
Sickinge-van Berum, Thecla Elisabeth 245
Sickmans, Nicolas 152, 177, 205, 232
Siefken, molenmaker 218
Siekman, K. 28, 73, 93, 94, 144, 242, 243
Siemens, Eltjo 88
Siertsema, Martinus 193
Sigault, C. en J.F. 105
Sijlman, Lambert 120
Sikkema, ds D.J. 170
Simon, Johannes en Anthonius 158
Sissingh, ds Joannes 207
Sissingh, Jan Hendrik 235
Sitter, R. de 135
Sitter, familie De 175
Slavenburg's Bank 231
Sluchtinge, Eteke 114
Sluiter, J.G. 75
Smid, M.P. 159
Smidt, Hillebrandt 95
Smit, familie 141
Smit, A.D. 156, 163
Smit jr, D. 125
Smit, werf 140
Smith, H. 130
Sociaal-Democratische Bond 128
Société de Fonderies du Val d'Oise, ijzergieterij 124
Solleder, Bernard en Albert 113
Sonius, B.E. 144
Sonoy, Diederick 78, 185
Spiel, Jan Cornelis 142
Spooreman, J. 220
Spoorwegen, zie ook Buurtspoor, Locaalspoor, Staatsspoor en Woldjerspoor
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Spoorwegen, Nederlandse 46
Spoorwegen, Duitse 171
Springer, L.A. 32, 133, 232
Spronneaux, C. 219
Staatsspoorwegen 171, 189, 231, 241
Star Numan, C.A. 142
Star-Lichtenvoort, familie 140
Starck, Ph. 110
Starkenborgh, familie Van 152
Starkenborgh, Edzard van 152
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Starkenborgh-Lewe, familie Van 152
Steege, Jacobus van der 121
Steenbrink, H. 205
Steenhuis, dokter 156
Steenhuysen, Henric van 66
Steringa Kuyper, ds B.A. 232
Steun, Tj. van 125
Steur, A. van der 85, 98, 148, 160
Stheeman, U.E. 188
Stichting Werkmanslust 202
Stichting Sociëteitsfonds, Veri Et Recti Amici 118
Stichting Woningbouw Slochteren 138, 148
Stichting Winschoter Woningbouw 230
Stötterheim, mw 126
Stol, M.D. 206
Stoomtramweg Maatschappij Oostelijk-Groningen 203, 231
Stork, firma 136
Straaten, G. van 202
Strasser, E.E. 213
Straten, W. van 225
Strating, G.H. 183
Struif Bontkes, O. 88
Struiwig, Caspar 25, 66, 135, 146, 152, 156, 160, 162, 166, 178, 212, 229, 237,
241
Struvé, J.W. 143
Struvé, W.E. 25, 173
Stuivinga, J. 30, 216
Stuyt, J. 105, 147
Sucha, Carl Rabenhaupt baron Von 108
Suikerunie 54
Swartwold, Jan 130
Swinderen, familie Van 85, 175
Swinderen, jhr. O.Q.J.J. van 71
Swinderen, Oncko van 210
Symons, R. 190
Tammens, familie 90
Tammes, G. 171
Tamminga, familie 186
Tammijnga, Evertien 233
Tamminga van Alberda, Onno 210
Tamminghe, Allert 144
Tasman, Abel 157
Teenstra, Aedsge Martens 176, 177
Teenstra, Douwe Martens 176, 177
Teenstra, M.D. 82
Temminck Groll, C.L. 113
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Tepe, A. 27, 72, 229
Ter Apel e.o., aardappelmeelfabriek 203
Tewes, Jacob 209
Theijssen, F. 127
Thomas, Augustin 172
Thomas, Jacob 102
Thomassen-Thuessink van der Hoop, E.J. 195
Thooft en Labouchere, firma 130
Tichelaar, P.W. 90
Tiddens, M. 231
Tideman, Johannes 106
Tijdens, B.L. 59
Tijen, Van 98
Tiktak koffiebranderij 96, 129
Tilbusscher, J. 72, 220
Tilbusscher, P. 162, 220, 225
Timmer, J. 77
Timmer, R. 189
Timpe, J.W. 102, 103, 161, 182, 215, 220
Tipkers, J.G. 138
Tjaden, H. 122
Tjaden Jullens, C.H. 91
Tjarda van Starkenborgh, familie 152, 156
Tjarda van Starkenborgh, Margarita Bouwina 206, 207
Tjarda van Starkenborgh, Edzard 152
Tjarda van Starkenborgh, Edzard Jacob 152
Tjarda van Starkenborgh, Ludolf 152
Toekomst, coöperatieve bakkerij De 130
Toekomst, coöperatieve aardappelmeelfabriek De 146
Toekomst, coöperatieve strokartonfabriek De 54, 190
Tonden, aardappelmeelfabriek 140
Tonella, J.A.J. 126
Tonkens, Ayolt 159
Tonkens, E.H. 159
Tonkens, H.E. 159
Tonkens, N.H. 159
Tonkens, T. 103, 125, 129, 130, 166
Toorop. J. 66
Top, D.H. 30, 77
Toren, G.R. 164
Torringa, familie 245
Torringa, P.J. 186
Tot Christelijke Liefdadigheid, vereniging 219
Toxopeus, K. 172
Toxopeus, P.L. 182
Trammaatschappij Oostelijk Groningen 203, 231
Tramwegmaatschappij Zuidlaren-Groningen 136
Trier, Henrick van 101
Triffterer, W. 216
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Trip, Adriaan Joseph 118, 141
Trip, Jacob, Louys en Hendrick 165
Trip, H.L. 217
Trooster, B.H. 188
Ubbena, Jan 195
Ubbena toe Spyck, Willem 195
Uiterdijk, C.H. 143
Unicum, landbouw-mechanisatie-bedrijf 77
Uniken, Jan 197
Unikken, E.H. 197
Union, strokartonfabriek 182
Utrecht, Antonius van 185
Utrecht, bisschop van 12, 15, 94
Utrecht, levensverzekeringsmaatschappij De 128
Valcke, Pompejus de 89
Valckx & Van Kouteren 72
Valk, W. 81, 108, 110, 128, 132
Veen, B. van der 235
Veen, J. van der 129
Veen, J.H. van der 82
Veen, Petrus van der 174
Veen, Y. van der 30, 63, 70, 90, 104, 135, 190, 193, 195, 208, 244
Veenhof, A. 210
Veenstra, S.A. 162
Vegter, J.J.M. 98
Velkema, R.A. 171
Veltman, G.W. 232
Veltman, ds T. 226
Verbeeck, A. 102
Verburgh, Antoni 25, 201, 204
Verburgh, H. 182
Verdenius, J.W. 202
Vereenigde Groningsche Gemeenten, NV Ontginningsmaatschappij 59
Vereeniging Het Stadspark 133
Vereeniging ter bevordering van de kanalisatie van Westerwolde 59
vereniging Ons Dorpshuis 156
Vereniging Watersport De Twee Provincien 137
Vereniging Watersport Paterswolde 137
Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting 144
Verhagen, Hermanna 190
Verhagen, P. 216
Verhulst, Rombout 164, 198
Veri, H. 219
Vermeulen, firma 148
Vermeulen, M. 219
Vetkopers 14, 15
Viëtor, B. Haitzema 230
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Villeroy & Boch, firma 183
Vinckers, familie 233
Vinckers, G. 190
Vinckers, Johan Ments 190
Vingboons, Philips 24, 197
Visscher, H. 104
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Vissering, familie 91
Vissering, J.D. 91
Vlasblom, Reinder Derks 120
Vlugt, L.C. van der 30, 40, 112, 243
Vogel, H.P. 109
Voort, E. van der 168
Voort, Matthijs van 170
Vos, J.T. 122
Vos, H. 219
Vos tot Nederveen Cappel, C.L. de 200, 201
Vries, J. de 90
Vries, L. de 127
Vries, P. de 186
Vrieze, P.L. de 91, 100, 102, 199, 206, 210, 222, 235
Vrij, Willem Jacobus de 174, 235
Vrijman, J.A.W. 28, 30, 106, 110, 111, 216
vrijmetselaars 106
Vroom, J. 88, 136, 159, 169, 189, 214
Vroom jr, J. 32
Vroom sr, J. 32
Vulpen, gebroeders Van 153
Wachters, firma J.B. 130
Waghevens, J. 149
Walcker & Co, firma E.F. 226
Walfridus 12, 71
Walker, H.J.L. 127
Walles, A. 83, 102
Walles, M. 83, 102, 145, 156, 185, 187, 210
Walles & Zn, M. 220
Walta, P. 166, 202
Want, A. van der 122
Warnsinck, I. 67, 229
Warringa, E. 197
Wartensleben, Carl Friedrich graaf von 142
Wassenaar, A. 135
Wassenberg, J.A. 178, 209
Waterborg, gebroeders 129
Waterleidingmaatschappij, Provinciale 214
Waterschap Electra 177
Waterschap Westerkwartier 86, 172
Waterschap Westerwolde 223
Waterschap, Winsumer en Schaphalster 178
Waterstaat, Ministerie van 26
Waukesha Dresser Engine Division 69
Weco, firma 143
Wedde, drost van 75
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Weeyden Abbesch, C. van 169
Wegewaert, Henrick 63
Welleman, C.C.J. 30, 80, 81
Welsing, W.G. 127
Welt, K.E. 214
Welt, T.E. 213
Welveldt, Johan van 237
Wely, H. van 135
Wenckebach, L.O. 132
Wenthin, J. 167
Wenthin, J.F. 172
Werf, Stichting H.H. van der 67
Wester, H. 182, 200
Westerhout, G. 30, 202
Westerman, K. 143
Westerwolde, aardappelmeelfabriek 218
Westerwolde, Vereeniging ter bevordering van de kanalisatie van 59
Westerwolde zie ook Waterschap
Wiardi, ds. Hermannus 84
Wiebenga, J.G. 30, 40, 112
Wiegman, W.G. 92
Wieringa, familie 239
Wieringa, Franciscus Gerardus 121
Wieringa, G. en W. 73, 144, 187
Wiersema, familie 222
Wiersema, A. 30, 31, 72, 178, A. 225
Wiersema, Aaltje Thomas 93
Wiertsema, J. 69, 148, 223
Wiertsema & Zn, J. 134
Wiertsema, L. 195
Wiertsema, P. 219
Wiertsema Elema, G. 84
Wigboldus, E.R. 89 90
Wigboldus, Willem 112
Wijgchel, familie 190
Wijgchel, H.L. 190
Wijk en D. Broos, C.H. van 112, 176, 187
Wijk, S. 160
Wijkmans, J. 66
Wijnhoud, Jan 25, 121
Wijnne, A.J. 129
Wijs, L.F. de 174
Wildervanck, Adriaen Geerts 53, 214, 215, 226
Wildeveld, P.G. 234
Wilke & Co Dampfkessel und Gasometer Fabrik Braunschweig 131
Wilkens, familie 142
Willehad 12
Willem III, koning/stadhouder 193
Willem IV, stadhouder 16
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Willem V, stadhouder 17, 198
Willem IV, stadhouder 112
Willem Frederik, stadhouder 113
Willem I, koning 184
Willems, J.H. 128
Willenbrock, N.A. 149
Wilmink, G.B. 127
Wilschut, T.P. 127
Wilsoor, Aafyn 114
Wiltinck, Jacobus 200
Wiltinck van Dwingel, Gerhardus 217
Wincken-Auwema, Himme 176
Wind, H. 70, 72, 86, 234
Winken to Rengeheim, Haro 211
Winkler Prins, A. 216
Winschoter Expeditie Onderneming 231
Wint, P. van der 93, 125
Wissen, A.L. van 29, 127, 208, 210, 234
Witte, C.G.F. 229
Wittop Koning, A.R. 65, 91, 1125, 128, 136, 137, 138, 156, 190, 198, 204, 209,
236, 237
Woldjerspoorweg 46
Woldring, L.B. 144
Wolters, J.B. 133
Wolters, W.D. 176
Wolters, firma J.B. 96, 116
Wolters-Noordhoff 116
Wolthuis, familie 143
Wolthuis, werf 143
Woningbouwvereniging Bedum 73
Woningbouwvereniging Bellingwolde 219
Woningbouwvereniging Concordia 115
Woningbouwvereniging De Bouwvereeniging 125
Woningbouwvereniging Volkshuisvesting 114
Woningbouwvereniging Werkmanslust 96
Woningbouwvereniging Werkmanssteun 96
Wortelboer, B. 129
Wortmann, R.J. 227
Wou, Geert van 70, 147, 155, 239
Wouthuis, H.J. 177
Wyncken, familie 211
Yperen, Y. van 130
Ypma, D. 152
Zael, G. 86
Zeghebodus 139, 211
Zevenbergen, K. 162
Ziekenhuis, Academisch 131
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Zijlker, W. 171
Zocher, L.P. 32, 133
Zuiderweg, R.L. 166
zusters van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort 104
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Verantwoording van de afbeeldingen
Foto's
Alle foto's zijn vervaardigd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (R.D.M.Z.),
met uitzondering van die gemaakt door:
Flying Focus, Castricum: p. 6, 42, 54, 59, 61, 64b., 81r.o., 86b., 94, 161r.b., 178r.b.,
184, 195b., 219, 224o.

Plattegronden en opmetingstekeningen
B. Stamkot, Cart. Buro MAP, Amsterdam: achterschutblad, p. 9, 64o., 98, 215l., 228,
2331.
R.G. Bosch van Drakestein, Utrecht: p. 152o. (naar tekening architectenbureau Ir.
Oom en Kuipers, Groningen 1962 en waarnemingen B.H.J.N. Kooij), 193o. (naar
tekening H. van der Wal, RDMZ 1971 en aanvulling B.H.J.N. Kooij), 2091.b. (naar
tekening architectenbureau ir. P.B. Offringa, Groningen, 1975).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (B.J.H.N. Kooij): p. 65b. (naar tekening
van W.A. Hemsing 1939 en Gemeente Appingedam 1982), 76o. (naar tekening W.A.
Hemsing 1931), 102b. (naar tekening H. van der Wal 1943 en tekening
architectenbureau P.L. de Vrieze, Groningen, Joh. Veldhuis 1971), 103o. (naar
tekening RDMZ nr. 13801), 108o. (naar tekening architecten Karelse Van der Meer,
Groningen 1996), 229b. (naar tekening H. van der Wal 1938).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (W.A. Hemsing): p. 138l.o. (1934), 148
(1932), 197 (1934).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (H. van der Wal): p. 100o. (1942, 1956
en 1966), 155o. (1966 naar opmeting van W.A. Hemsing 1933) 201b. (1936), 241b.
(ca. 1936 naar opmeting W.A. Hemsing 1935).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (W.J. Berghuis): p. 153o. (1971 naar
tekening van W.A. Hemsing 1932).
W.J. Berghuis, Voorschoten: p. 71o. (1997 naar tekening B.A.I. Groningen 1985).
H.F.G. Hundertmark, Oss: p. 142o. (naar tekening architect W. Faber 1989), 183o.
(naar tekening Advies- en Architectenbureau Kouwen 1993).

Historische topografische afbeeldingen
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Coll. Groninger Museum, Groningen: p. 17 o. (J. Bulthuis XVIII), 96 (Cornelis Pronk
(1754), inv. nr. 1937, 1033, foto John Stoel).
Gemeentearchief Groningen: p. 18 (inv. nr. 1269), 21 (C.H. Peters 1921 nr. 206) 80
(Hofsnijder Kroniek, TA 1364 k), 95 (inv. nr. 1341; F. de Wit, Groningen Vulgo
Groningen, kopergravure), 97 (1887, Groningen schaal 1:5000).
Rijksarchief Groningen: p. 13 (F. Halma, Groningen en Westerwolde 1725,
kopergravure. V A 12), 19b. (873 rood), 22 l.b. (ca. 1870, foto 650 zwart).
Coll. Fraeylemaborg Slochteren: p. 16b. (wandkaart van Theodorus Beckeringh
1781, foto RDMZ).
Coll. Atlas van Stolk, Rotterdam: p. 17b. (gravure H.I.S., cat. 2448).
Bulletin KNOB 65 (1966) 67: p. 36. Ph. Vingboons, Afbeeldsels der voornaemste
gebouwen, Amsterdam 1674, II, 59: p. 24 l.o.
J. Kuyper, Atlas van Nederland en de Overzeesche Bezittingen, Leeuwarden 1866
(reproductie Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam): voorschutblad.
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