
typisch Ulrum!
dorpsidentiteit aan de hand van verhalen



leefbaar te houden. Van jong tot oud zijn 
met veel enthousiasme vele verhalen met 
ons gedeeld. Zo hebben de kinderen van de 
Hendrik de Cockschool een maquette van 
hun Ulrum gemaakt.  “Struunen deur Ollerom” 
was een ander belangrijk onderdeel waarbij 
bewoners aan de hand van een zelf bedachte 
route professionals meevoerden langs 

In ‘typisch Ulrum!’ is de dorpsidentiteit 
van Ulrum aan de hand van verhalen van 
bewoners beschreven. Dit onderzoek maakt 
deel uit van WERK& Ulrum waarbij de 
bestaande kwaliteiten van het dorp in beeld 
worden gebracht zodat hiermee rekening 
kan worden gehouden met lopende en 
toekomstige projecten om Ulrum mooi en 

Voorwoord

“in ‘typisch Ulrum!’ staat het huidige dorp centraal; 
als je goed om je heen kijkt, is het Ulrum van ‘nu’ nog 
steeds een dorp om heel trots op te zijn”



Dorpskaart met identiteiten    1

Noorderstraat       verhaal van de winkelstraat van De Marne  3 
Kop Noorderstraat-Louten    verhaal van de dorpshaven    7
Leensterweg       verhaal over de opkomst van het moderne leven 9
De historische kern      verhaal van het dorp op twee wierden   11
Elensterweg-Stationsweg     verhaal van villa’s en herenhuizen   17
Trekweg        verhaal van industrie aan het water   19
Singel        verhaal over toenemende welvaart en vrijheid 23

Inhoud

Tot slot zijn per buurt een aantal tips 
geformuleerd voor doorontwikkeling van 
de desbetreffende buurt met behoud en/of 
versterking van de identiteit. Heel veel kijk- en 
leesplezier maar ook veel inspiratie gewenst!

Petra de Braal en Tim Willems-Kruize

bijzondere panden en plekken. De ‘oogst’ is 
indrukwekkend; in totaal zijn ruim 175 panden 
en plekken benoemd. Naast informatie over 
deze panden en plekken geven de verhalen 
inzicht in de voor de dorpsidentiteit belangrijke 
buurten. Vervolgens zijn per buurt uit de 
totaallijst panden gekozen die het verhaal van 
de buurt illustreren. 
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Dorpskaart met identiteiten

 oude havenkom
 zwemplek
 pleintje Noorderstraat
 parkeerplaats/vm. schoolplein
 bushalte/ontmoetingsplek
 kerkhof
 hertenkamp/vm. pastorietuin

 panden met een verhaal
 routes
 waterlopen
 voormalige spoorlijn 
 uitzichtpunt
 zicht op landschap
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 Noorderstraat (d’ Olle kern)
 Kop Noorderstraat-Louten (d’ Olle kern)
 Leensterweg
 De historische kern (d’ Olle kern)
 Elensterweg-Stationsweg
 Trekweg 
 Singel

 begraafplaats Snakkeburen
 speeltuin “Lotuspark”
 ijsbaan
 Asingapark/vm. borgterrein
 sportpark “De Kley”
 dorpsbos
 Domies Laand
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Noorderstraat
verhaal van de winkelstraat van De Marne

De Noorderstraat is de doorgaande route 
van Leens naar Vierhuizen. Hierdoor was de 
Noorderstraat al in het begin van de 19e eeuw 
in trek om te wonen en aantrekkelijk voor de 
vestiging van  winkeliers en ambachtslieden. 
De panden uit deze periode hebben een 
eenvoudige, traditionele bouwstijl en bestaan 
uit 1 verdieping met een kap.

Kenmerkend voor de Noorderstraat zijn de 
flinke woon/winkelpanden uit verschillende 
bouwperioden. De panden staan op korte 
afstand van elkaar en in één lijn dicht op de 
openbare ruimte. Inmiddels wordt er achter 
de winkelpuien vaak gewoond, maar deze 
straat is nog altijd duidelijk herkenbaar als de 
oude winkelstraat van De Marne.

“de woon/winkelpanden vormen met elkaar gesloten 
gevelwanden. De variatie in panden is groot. Panden 
hebben een eigen gezicht en verschillen in grootte”



Op Noorderstraat 8 is een antiek- en 

curiosazaak gevestigd. Dit pand is onder meer 

in gebruik geweest als slagerij en scheersalon. 

Ten tijde van de scheersalon is achter het pand 

een badhuis gebouwd waar men tegen betaling 

warm kon douchen.

In de jaren ‘20-30 van de vorige eeuw 
heeft de firma Oosterhuis in een bestaande 
villaboerderij een garage voor automobielen 
opgericht op adres Noorderstraat 17. De 
werkplaats achter het fraaie voorhuis dateert 
waarschijnlijk uit deze periode. De zaken 
gingen goed en in de jaren ‘50-’60 is de garage 
uitgebreid met kantoor en showroom. In deze 
periode ging het bedrijf over in garage Kampen. 
Vanaf de jaren ‘80 tot heden is de garage in 
bezit bij de familie Bakker.  

H. Scholtestraat 8 is gebouwd als voornaam 
woonhuis en valt op door haar (sier)stucwerk 
en lichte kleur. Naast woning is dit pand ook 
in gebruik geweest als doe-het-zelf zaak en 
als groene kruisgebouw. Inmiddels wordt er 
opnieuw (voornaam) in gewoond.

Noorderstraat 26 is gebouwd in de jaren ‘30 en is in gebruik geweest als winkel en kapsalon. Jongeren weten nog dat hier snoepjes werden verkocht. Dit pand is speciaal ontworpen voor deze hoek met een bijzondere entree. Let op de bijzondere belijningen in de gevel en het afwisselende metselwerk, typisch jaren ‘30. 

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw gaat het 
Ulrum voor de wind en in de straat wordt een 
aantal panden vervangen. Deze panden in 
jaren ‘30 stijl kenmerken zich door een spel 
van horizontale en verticale lijnen in de gevels 
en bijzondere metselverbanden. Illustratief 
voor deze stijl is het hoekpand Noorderstraat-
Marktstraat. 

In de tweede helft van de 19e eeuw werden 
veel panden vernieuwd. De welvaart in deze 
periode wordt weerspiegeld door trotse 
nieuwe winkelpanden met bijzondere details 
en/of sierstucwerk. Ze bestaan soms zelfs uit 
2 verdiepingen met een kap. Voor de panden 
ligt een hardstenen privé stoep/tuintje met 
bijpassende stoeppalen of smeedijzeren, lage 
hekwerken.
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Noorderstraat
verhaal van de winkelstraat van De Marne

op de hoek met de Marktstraat dateert uit 
deze periode. Ook krijgt de auto ruim baan 
waardoor privé stoepen/tuintjes verdwijnen 
uit het straatbeeld. In de panden komen 
zelfbedieningswinkels en veel winkeliers 
moderniseren hun winkelpuien. Pand 
Luth, dat na een brand is herbouwd in een 
moderne bouwstijl, illustreert deze periode 

Na de Tweede Wereldoorlog leren 
Groningers Ulrum kennen  als “Magneet 
van het noorden”. De drang tot vernieuwing 
en vooruitgang is in deze periode groot: de 
slechte, kleine behuizingen op de hoeken van 
de Noorderstraat met de Markstraat en de 
Leerweg worden gesloopt en er wordt ruimte 
gemaakt in het dorp. De ontmoetingsplek 



Noorderstraat 14 “Bij de kunstenaars” is 

in gebruik als woning, galerie en Bed and 

Breakfast. In dit pand zat vroeger een grutterij 

die in de eerste bloeiperiode van de winkelstraat 

de winkels in het dorp bevoorraadde. Het grote 

pakhuis links van het pand werd gebruikt voor 

opslag. Daarna is het pand onder andere ook 

gebruikt als autoshowroom van het tegenover 

gelegen autobedrijf. De grote ramen vertellen 

nog dat verhaal. 

Momenteel wordt Noorderstraat 31 bewoond. Voorheen was in dit pand onder andere de eerste zelfbedieningswinkel SPAR van Ulrum gevestigd. Een voorbeeld van een rijk gedetailleerde gevel uit de tweede bloeitijd van de winkelstraat van Ulrum.

Deze villa met het adres Noorderstraat 41 is 
in gebruik als kapsalon en woning. Het pand is 
ontworpen door de aannemerarchitect Lambert 
Reitsma. Let op de horizontale lichte lijnen, 
bijzondere ramen en details. Op deze plek stond 
een wagenmakerij/kuiperij en is in 1834 de Akte 
van Afscheiding getekend. 

Noorderstraat 11-15 is gebouwd in de jaren ‘60 van de vorige eeuw en doet nu dienst als informatiecentrum. Dit pand heeft een moderne bouwstijl en staat symbool voor de drang tot vernieuwing en voortuigang na de Tweede Wereldoorlog. Alhoewel meer dan 50 jaar oud wordt Pand Luth door de Ulrumers nog bestempeld als ‘nieuwbouw’. Een uniek voorbeeld van moderne architectuur.

waarin de blik sterk gericht is op de toekomst.  
Inmiddels zijn door de opkomst van grote 
supermarkten, automobiliteit, wijzigend koop- 
en consumptiegedrag en demografische 
ontwikkelingen bijna alle winkels verdwenen. 
Vrijkomende panden kunnen zich lenen voor 
combinaties van wonen en werken of worden 
hergebruikt als bijzondere winkel.  

• verbeteren uitstraling winkelpuien
• herstellen privé stoepen/tuintjes
• herinrichten straat met verblijfskwaliteit
• behouden en versterken van het beeld  
 van dicht op elkaar staande panden
• inzetten op gemengde bestemming

5
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Kop Noorderstraat-Louten
verhaal van de dorpshaven

Alle panden op Louten houden direct of 
indirect verband met de oude haven. Café 
“Neptunus”, een pakhuisje voor de opslag van 
goederen en de woningen van een koopman 
en een beurtschipper refereren allemaal aan 
de oude haven waar het drukte van belang 
was.  

De kop van de Noorderstraat-Louten heeft 
een bedrijvig karakter. Aan een groenstrook, 
de voormalige havenkom, staan enkele kleine 
woningen afgewisseld met grote loodsen. De 
panden staan in één lijn dicht op de openbare 
ruimte. De bouwhoogte varieert van 1 tot 2 
verdiepingen met een kap. 

“dit buurtje is levendig en gevarieerd met een mix van 
wonen, werken en grote en kleine panden aan een 
groenstrook waar vroeger de havenkom was” 



Op de hoek van de Noorderstraat-Louten staan 

een 19e eeuws dwarshuis en een moderne loods. 

Op deze plek stond vroeger een holtstek. Het 

dwarshuis is er nog, maar de holtstek is in de 

jaren ‘60 van de vorige eeuw vervangen door de 

loods van landbouwmechanisatiebedrijf Bakker. 

Zo zetten de trekkers en machines van Bakker 

de bedrijvigheid van de beurtschepen in de 

haven voort.

Getuige de vele bouwsporen is dit oude pakhuis 

met adres Louten 7 al diverse malen verbouwd. 

Bijzonder is dat dit pand aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog in afwachting van een 

eigen kerkgebouw tijdelijk is gebruikt voor 

kerkdiensten door de Gereformeerde kerk 

Vrijgemaakt. 

Café “Neptunus” is een monumentaal pand met 
een café,  bovenzaal en doorrit. Oorspronkelijk 
was het pand kleiner en bevond zich ter plekke 
van de kroegdeur in de zijgevel de doorrit. Later 
is het pand naar achteren toe vergroot. De 
doorrit aan de Noorderstraat, waar de snackbar 
zit, is nog herkenbaar. In “Neptunus” worden 
leuke activiteiten georganiseerd voor jong en 
oud. Veel Ulrumers kennen het verhaal ‘n oavend 
op daipswal wel, dat zich afspeelde op de kade 
van de haven. 

Deze groenstrook markeert de ligging van de 
haven.  De panden rondom refereren allemaal 
aan het havenverleden: de woning “Lotven” op 
de hoek met de Elensterweg links op de foto 
was een koopmanswoning en direct daarnaast 
staat een schipperswoning. Rechts op de foto 
staan cafe “Neptunus” en de loods van de firma 
Bakker. Ulrumers vertellen over renteniersvilla 
“Noord-Indië” naast “Neptunus”. Maarten 
Douwes Teenstra woonde hier en op de gracht 
rondom het erf werd door dorpsbewoners 
geschaatst. De villa en de gracht zijn verdwenen 
maar de treurwilg herinnert nog aan het erf. 

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw is de 
havenkom gedempt en groen ingericht. De 
haven had haar transportfunctie verloren en 
het water in de havenkom was sterk vervuild 
geraakt. In de vorm van de loods van de firma 
Bakker krijgt de bedrijvigheid die de haven 
kenmerkte een hedendaags vervolg.

• inzetten op wonen en bedrijvigheid
 met dorpse maat en schaal
• versterken herkenbaarheid oude haven   
 (inrichting openbare ruimte)
• verbeteren uitstraling van panden en 
 openbare ruimte

7
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Leensterweg
verhaal over de opkomst van het moderne leven

Tot de jaren ‘30 is de gehele noordkant én 
het gedeelte aan de zuidkant tegenover de 
Gereformeerde kerk bebouwd met arbeiders- 
en middenstanderswoning en twee oude 
villa’s. Op initiatief van de dorpsbewoners 
ontstaat in deze periode ook een voetbalveld 
waar de Ulrumers zondags kunnen voetballen 
(later groeit dit uit tot sportpark “De Kley”). 

De toenemende welvaart en mobiliteit in de 
20e eeuw zijn van invloed op de ontwikkeling 
van Ulrum. Langs de Leensterweg is dit 
zichtbaar; kleine reeksen van vooroorlogse 
panden worden afgewisseld met planmatig 
opgezette woonbuurten en een sportpark. Het 
beeld aan de Leensterweg is hierdoor heel 
gevarieerd. 

“er is veel variatie met diverse typen panden van 
verschillende grootte in uiteenlopende bouwstijlen met 
wisselende afstanden haaks op of parallel aan de weg”



In deze woning met garage op adres 

Leensterweg 8 was de eerste busdienst van 

Ulrum gevestigd. Dit pand is ontworpen in de 

Amsterdamse Schoolstijl.

Het adres Leensterweg 37 wordt door 

Ulrumers vooral “doktershouk” genoemd. Hier 

woonde altijd de dokter. Eerst in ‘de oude 

dokterswoning’ met siertuin, later in de huidige  

villa, gebouwd in de jaren ,70.

Door de Vereniging voor Volksvermaken is in de jaren ‘30 een voetbalvereniging opgericht. Door een inzamelactie kon langbouwgrond worden gekocht en is sportpark “De Kley” aangelegd. Het smeedijzeren hekwerk met Olympische ringen is gemaakt door de smederij Oldenhuis uit het dorp. Het naastgelegen Leensterweg 45 is een oude renteniersvilla. Dit mooie pand wordt nu bewoond maar heeft in het verleden onder andere dienst gedaan als kippenhouderij. 

Leensterweg 1 is de Gereformeerde kerk. Deze kerk is rijksmonumentaal en is ontworpen door L. Reitsma in neo-renaissance stijl. De bijpassende pastorie is in de jaren ‘60 afgebroken en tot spijt van veel oud Ulrummers vervangen door het huidige exemplaar. Schuin tegenover dit pand op de hoek met de J.H. Mansholtlaan is de bushalte, een ontmoetingplek, voor veel Ulrummers

Na de Tweede Wereldoorlog worden de sloten 
langs de weg gedempt en krijgt de auto ruim 
baan. In deze periode verrijzen aan de zuidkant 
groene woonbuurten. Ook is in deze periode 
aan de noordkant een deel van de vooroorlogse 
kleine behuizingen, onder andere  vanwege 
de slechte woonomstandigheden, gesloopt 
en vervangen door moderne woningen.

• behouden en versterken groene 
 karakter
• verbeteren noordkant overgang pand-  
 weg 

9



De historische kern
verhaal van het dorp op twee wierden

historische kern is geen pand gelijk. Illustratief 
voor dit geschetste beeld is de Kerkstraat. 
Deze straat is één van de oudste straten van 
Ulrum en verbindt beiden wierden.  De twee 
wierden zijn door het hoogteverschil in deze 
straat duidelijk herkenbaar. 

Uniek aan Ulrum is dat de historische kern 
gebouwd is op twee wierden. Dit gebied 
heeft een kleinschalig karakter met meestal 
panden in 1 verdieping met kap en intieme 
straten. De panden staan min of meer in 
één lijn, vlak op de straat. Doorgaans zijn de 
panden vrijstaand maar incidenteel komen 
ook korte rijtjes voor. De variatie is groot; in de 

“de kern is gebouwd op twee wierden. Dit gebied heeft 
intieme straten met daaraan kleine panden. Geen pand 
is gelijk” 



Bij de benoeming van predikanten hadden veelal vrijzinnige borgheren (en later vooraanstaande boeren) van een belangrijke stem.  Voor het geval de vrijzinnigen in de kerk de overhand zouden krijgen, is op initiatief van de orthodoxe kerkenraad consistorie “Irene” gebouwd. Voor zover bekend is hier niet gekerkt maar is dit pand gebruikt voor bijeenkomsten van de kerkenraad en als oefenruimte voor de christelijke muziekvereniging. Er bestaan plannen om in “Irene” een (kerk) historisch museum te maken.

Dit pand met adres H. de Cockstraat 1 is 
de voormalige pastorie. Dit pand kent een 
oorsprong als boerderij zodat met de inkomsten 
uit de landbouw de pastorie en de kerk konden 
worden onderhouden. Het achteref van de 
pastorie is in de jaren’ 60 verandert in het 
hertenkamp is. 

De Romano-gotische Catharinakerk is een van 
oorsprong Romaanse kerk die is gebouwd aan 
het einde van de 12e of het begin van de 13e 
eeuw. De kerk is getuige de bouwsporen diverse 
malen gewijzigd. De kerk heeft een fraai 
interieur en volgens Ulrumers die wel eens naar 
boven zijn geklommen is het uitzicht vanaf de 
toren op de omgeving prachtig.

Het hertenkamp is ontstaan door een initiatief 

van de kerkvoogden, dorpsbewoners en 

gemeentebestuur. Ulrumers vertellen ons van 

de oude route die vanaf hier over Domies Til 

via het oude zwembad aan het Hunsingokanaal 

richting Zoutkamp liep. De route en het 

zwembad zijn verdwenen maar het uitzicht over 

het landschap is en blijft genieten.....

Het meest in het oog springende pand van 
de historische kern is de middeleeuwse 
Catharinakerk. Deze kerk op de westelijke 
wierde torent boven de bebouwing en 
het geboomte uit en is bepalend voor het 
dorpssilhouet. Samen met de pastorie en de 
consistorie “Irene” vormt de kerk een ruimtelijk 
samenhangend geheel.

De historische kern heeft een stenig karakter 
afgewisseld met enkele groene plekken zoals  
de kerkhoven. Volgens bewoners stonden 
er op het kerkhof bij de Catharinakerk wel 
meer dan 100 bomen. Ook het hertenkamp, 
Lotuspark en de ijsbaan, een afgegraven 
stuk van de oostelijke wierde, zijn belangrijke 
groene ruimten. 

11



Kerkpad 6 is een Oldambtsterboerderij. 
Kenmerkend voor dit type is dat het schuur- en 
woongedeelte onder één kap zijn gesitueerd. 
Dit pand is oud (bouwjaar onbekend) en heeft 
een mooie entree.   

Snakkeburen 6 ligt ongeveer tegenover 

de voormalige havenkom en is een oude 

schipperswoning. Naast deze woning stond de 

“snikstal”  waar de snik, een trekschuit voor de 

binnenvaart, werd gestald.

In H. Scholtestraat 2 wordt nu gewoond maar voorheen was dit de openbare lagere school. In het midden van de gevel is de oude entree nog herkenbaar. Na uitbreiding van de school met een ULO is de ingang verplaatst naar de zuidgevel. In deze periode is ook de naastgelegen schoolmeesterwoning gebouwd. De huidige parkeerplaats is het voormalige schoolplein. Ulrumers vertellen over dit plein met fraaie bomen en bandijzeren sierhek. 

Alhoewel de Afscheiding plaats vindt in 1834 
duurt het nog tot 1870 voordat Ulrum een 
Christelijke lagere school krijgt. Marktstraat 
29 is de woning van de hoofdmeester. Achter 
dit pand stond de school. Deze school is 
verplaatst naar het Asingapark.

De historische kern wordt in de 19e eeuw 
volgebouwd en er komen steeds meer 
winkels en werkplaatsen in Ulrum. Dit verhaal 
wordt onder andere verteld door de Oude 
Centrale Bakkerij, de Sperwer supermarkt 
en een stelmakerij aan de Marktstraat. 
Met het groeiend aantal inwoners neemt 
ook de behoefte aan voorzieningen in 

Aanvankelijk bestaat de dorpsbebouwing 
uit enkele boerderijen op ruime erven met 
boomgaarden en (moes)tuinen. Dat zie je 
nog goed terug in de pastorie en Kerkpad 
6. Met de realisatie van een dorpshaven bij 
Snakkeburen krijgt de groei van Ulrum een  
impuls. De haven is er niet meer, maar er 
staan nog steeds enkele schipperswoningen. 



Met de groei van het dorp komt de middenstand 
op. Marktstraat 11 is een voormalige stelmakerij 
waar onder andere wagenwielen werden 
gemaakt. Rechts van dit pand is de werkplaats 
nog zichtbaar.

H. Scholtestraat 3 staat bekend als de Oude 

Centrale Bakkerij. Dit van oorsprong 19e 

eeuwse dwarshuis met mooie details wordt 

begin 20e eeuw door acht bakkers verbouwd 

tot bakkerij. Voor veel Ulrumers heeft dit 

pand  een symbolische waarde; zij vertelt het 

verhaal hoe de ondernemers van Ulrum de 

krachten bundelden om voor De Marne brood te 

bakken. Het pand verkeert in slechte staat en 

de stichting DEEL& Ulrum verkent hoe het pand 

misschien weer zo’n symbolische functie zou 

kunnen gaan vervullen in de toekomst... 

Na de verhuizing van het gemeentehuis naar 
de Elensterweg is het café annex hotel 
gemeentehuis vervangen door dit bijzondere 
pand. In dit pand hebben diverse winkels 
gezeten zoals een filiaal van de supermarktketen 

“Sperwer”. Recent is het pand opgeknapt en 
wordt het bewoond. Het pand is een mooi 
voorbeeld van ‘30-er jaren architectuur. Het 
meest in het oog springt de afgeronde hoek met 

een gezicht aan de Kerkstraat  én een gezicht 
aan de Marktstraat. Verder is het metselwerk 
bijzonder. Kijk maar eens goed naar de dakrand.

In de aanbouw van Marktstraat 5 was het 
eerste postkantoor van Ulrum gevestigd. 
De deur in het midden is nog herkenbaar 
en de tekst “eerste hulppost telegraaf & 
telefoonkamer” zou nog onder de dakrand staan.

In veel van de karakteristieke panden wordt 
inmiddels gewoond. Uitzondering hierop vormt 
het auto- en landbouwmechanisatiebedrijf 
Bakker op de westelijke wierde dat al drie 
generaties zorgt voor werkgelegenheid in het 
dorp.  

deze periode toe. De openbare lagere 
school met schoolmeesterswoning,  de 
paardentramremise, het postkantoor en café 
“de Paardenstal” zijn allemaal nog herkenbaar. 
Net als de woning van de hoofdmeester van 
de Gereformeerde lagere school.  

13
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De historische kern
verhaal van het dorp op twee wierden

In deze periode wordt de rand van de oostelijke 
wierde stapsgewijs helemaal herontwikkeld; 
de Hendrik de Cockschool wordt vergroot met 
de ULO (en later de MAVO) en op de plek van 
oude arbeiderswoningen en een boerderij 
met akkers verrijzen verzorgingstehuis 
“de Asingahof”, portieketageflats en een 
postkantoor. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn op basis 
van een saneringsplan op beide wierden 
kleine behuizingen vanwege de slechte 
woonomstandigheden gesloopt. Zij werden 
vervangen door  ruimere woningen, zelfs met 
voortuin. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de 
H. de Cockstraat en het zuidelijk deel van de 
Marktstraat.



Kerkstraat 1 wordt momenteen bewoond en staat bekend als “de Paardenstal”. Deze naam refereert aan de paarden- en koetsenstalling voor de kerkgangers die hier heeft gestaan. Het huidige pand dateert uit de jaren ‘30 en heeft onder andere dienst gedaan als café en discotheek en was in de jaren ‘80 in De Marne een populaire uitgaansgelegenheid. Tot voor kort zat er in het pand een cafetaria.

Aan het einde van de 19e eeuw werden 

steeds meer wegen verhard en werd een 

paardentramdienst ingesteld tussen Ulrum en 

Leens. Marktstraat 2 is gebouwd in 1897 en 

deed dienst als paardentramremise. De grote 

schuurdeuren vertellen dat verhaal.

Dit complex op de hoek van de Asingastraat 
met de J.H. Mansholtlaan bestaat uit woningen 
met op de kop een boekenwinkel en een kapsalon 
en is gebouwd in een moderne bouwstijl. Op 
de plek van de winkel en de kapper was in de 
jaren ‘60 het tweede postkantoor van Ulrum 
gevestigd. 

In het pand met het adres Nieuwstraat 1 

is aan het einde van de 19e eeuw het auto- 

en landbouwmechanisatiebedrijf Bakker 

opgericht.  In de jaren ‘30 van de vorige 

eeuw breidt Bakker aan de overzijde uit met 

een trekkerloods in jaren ‘30 stijl met fraai 

metselwerk. In deze buurt stonden (en staan 

nog steeds) arbeiderswoningen zoals op de 

voorgrond van de foto. 

De Hendrik de Cockschool verhuist 
uiteindelijk naar het Asingapark en op de plek 
van de school is “de Borgstee” gebouwd. Nu 
de Asingahof gesloopt is kun je, hoewel die 
kunstmatig is aangelegd, de steilrand van de 
wierde weer herkennen. Er zijn plannen om 
de vrij gekomen ruimte in te richten met groen.

• beleefbaar houden hoogteverschillen
• doorontwikkelen kleinschalig en   
 gevarieerd karakter
• versterken groene uitstraling
• opwaarderen bijzondere plekken
• koesteren en versterken relatie 
 kern-landschap 
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Elensterweg-Stationsweg
verhaal van villa’s en herenhuizen

De Elensterweg is de oude doorgaande weg 
tussen Ulrum en Vierhuizen via de wierde 
Elens. Deze weg werd vroeger ook wel de 
Heereweg genoemd. “Heirweg” betekent 
“legerweg” en refereert aan de functie van 
deze weg tijdens de Tachtigjarige oorlog toen 
er in Zoutkamp en omgeving gevochten is. 

Westelijk van Ulrum ligt een groen woongebied 
met royale panden in 1 tot 2 verdiepingen 
met meestal een kap.  Aan de Elensterweg 
staan middelgrote tot grote villa’s. De 
stationsbuurt wordt gekenmerkt door kleinere 
herenhuizen met het centraal geplaatste, 
grote stationsgebouw “Expoor”. Alle panden 
hebben een eigen gezicht. 

“dit woongebied is groen en voornaam met (sier)
tuinen en panden in 1 tot 2 verdiepingen met meestal 
een kap. Alle panden hebben een eigen gezicht”



Spoorstraat 26 is het oude stationsgebouw 

van Ulrum. Het is maar even station geweest 

en heeft vooral andere functies gehad: van 

kledingfabriek tot kleuterschool tot jeugdsoos. 

Door de huidige eigenaren is het pand mooi 

opgeknapt en wordt “Expoor” gebruikt als 

galerie, ruimte voor bijzondere bijeenkomsten 

en woning.

Het pand op het adres Stationsweg 2 werd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog bewoond 
door de joodse Levi en Rachel van Geuns. In 
november 1942 is dit stel naar Westerbork 
gebracht. Nog dezelfde maand volgende de 
deportatie naar een vernietigingskamp. Toen 
na de oorlog Levi en Rachel niet terugkeerden 
heeft hun nichtje Hennie van Geuns, samen 
met het boeren echtpaar De Boer waar Hennie 
tijdens de oorlog was ondergedoken, hier 
gewoond.

Stationsweg 1 is gebouwd voor en door 
architect Egbert Reitsma. Het pand heeft 
hij ontworpen in de stijl van de Amsterdamse 
school met prachtig metselwerk, bijzondere 
ramen in de hoeken en een plat dak. Naast 
architect was Egbert Reitsma bestuurslid van 
de vermaarde kunstenaarsgroep “De Ploeg”. 
Op het kantoor op de verdieping werd door de 
groep gewerkt. 

Elensterweg 2 is gebouwd in een moderne bouwstijl door burgemeester Ottevanger. Deze burgemeester was de initiatiefnemer van het “1000 woningenplan” en was ook een van de drijvende kracht achter de naoorlogse vernieuwing van Ulrum. Op deze plek stond eerder de villa “Maria Coenradia” waar burgemeester Hartevelt heeft gewoond.

flinke siertuinen. In navolging van de boeren 
oefent de streek ook aantrekkingskracht uit 
op andere welgestelden en wordt de ruimte 
tot aan het dorp stapsgewijs volgebouwd met 
eigentijdse villa’s.  Een voorbeeld hiervan is 
Elensterweg 6.

De ontwikkeling aan de Elensterweg komt 
op gang met de bouw van renteniersvilla’s 
zoals Elensterweg 14. Door winkels 
en voorzieningen had Ulrum vanaf het 
midden van de 19e eeuw een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor rentenierende boeren. 
Deze boeren etaleerden hun status door grote 
villa’s te laten bouwen met fraaie details en 
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station met de streek met villa’s. In de jaren 
’20-30 zijn langs die laan herenhuizen in een 
traditioneel-ambachtelijke bouwstijl gebouwd, 
bijvoorbeeld Amsterdamse school. In de jaren 
‘50  worden naast het station rijwoningen 
gebouwd volgens het “1000 woningenplan”. 

In 1922 neemt de Groninger Locaal Spoorweg 
Maatschappij de Marnelijn in gebruik. Deze 
spoorlijn is tussen Winsum en Zoutkamp 
noordelijk van de kernen Ulrum en Leens 
aangelegd en is nog steeds herkenbaar als de 
provinciale weg. Het station in Ulrum is daarom 
ten noorden van de Elensterweg gebouwd en 
de Stationsweg, een statige laan, verbindt het 

Elensterweg-Stationsweg
verhaal van villa’s en herenhuizen



Elensterweg 14 is oorspronkelijk gebouwd als 

renteniersvilla. In het begin van de 20e eeuw 

wordt het pand verbouwd als gemeentehuis.  

De kantoren en raadszaal direct achter het 

voorhuis en de bodewoning in de schuur zijn nog 

herkenbaar. Voor veel oud-Ulrumers, die hier 

bijvoorbeeld zijn getrouwd, heeft dit pand een 

bijzondere betekenis.

Dit pand met adres Elensterweg 6 is een prachtig voorbeeld van de villabouw aan deze weg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn hier wapens verstopt. Bij een latere verbouwing zijn deze wapens teruggevonden.

Elensterweg 4 vormt samen met de tegenover gelegen en spiegelbeeldig gebouwde villa op nummer 9 één samenhangend geheel. Ulrumers vertellen ons dat deze villa’s zijn gebouwd met bakstenen van de op afbraak verkochte strokartonfabriek. Om de hergebruikte stenen aan het zicht te onttrekken zijn de villa’s ‘besmeten’. 

De provinciale weg wordt in de jaren ’80 
aangelegd op het spoortracé, de overblijvende 
strook wordt een dorpsbosje. Inmiddels staat 
het station weer alleen aan de kop van de 
stationsweg, nu de rijtjes aan weerszijden zijn 
gesloopt.

• koesteren van het groene karakter
• behouden van het voorname karakter 
 en de architectonische variatie
• versterken relatie met het landschap
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Trekweg
verhaal van industrie aan het water

“de Trekweg is smal en slingert langs het water. De 
verspreid gelegen kleine panden staan dicht op de 
weg en hebben zicht op het water en het landschap”

De aanleg van het Hunsingokanaal is 
belangrijk voor de dorpsontwikkeling.  Door 
het kanaal wordt het gebied bereikbaar voor 
opkomende industrie en strokartonfabriek 
“Ceres” vestigt zich aan de Trekweg. Het  
fabriekscomplex is er niet meer, maar de 
arbeiders- en dienstwoningen van de fabriek 
zijn nog wel: de “Pekelder hoez’n”. 

De Trekweg is een smalle, slingerende weg 
langs het water. De bebouwing staat dicht op 
het water. De vrijstaande en twee-onder-1-
kap arbeiders- en middenstanderswoningen 
zijn 1 verdieping met kap hoog en staan op 
onregelmatige afstand van elkaar. Doordat 
ook de kaprichting variëert ontstaat een 
afwisselend beeld.



Trekweg 36 hoorde ook bij de strokartonfabriek 

“Ceres”. Hier heeft onder andere de smid 

gewoond. Veel Ulrumers vinden dit een mooi 

pand.

In de woning met het adres Trekweg 21 woonde 

de opzichter van de strokartonfabriek “Ceres”. 

De fabriek stond hier direct achter deze 

woning.

Voor veel Ulrumers is “Woateroaltje”, die met 
haar vader die timmerman was in het pand 
Trekweg 20 woonde,  een begrip. Aaltje runde 
in dit pand een huiscafé.  Aangezien zij nogal 
eens wat water bij de jenever deed, kreeg zij 
de bijnaam “Woateroaltje”. Ook leuk: In de 
wintermaanden was het huiscafé de uitvalsbasis 
voor de schaatsliefhebbers in Ulrum. Als het ijs 
dik genoeg was zette “Woateroaltje” vanaf de 
oever een plank met een ton op het ijs, zodat 
men op het kanaal kon gaan schaatsen. Links op 
de foto is de timmerwerkplaats nog zichtbaar.

Deze woningen Trekweg 29-34 zijn gebouwd voor de arbeiders van de strokartonfabriek “Ceres”. Deze woningen waren speciaal bestemd voor arbeiders uit de Pekela’s en staan in het dorp daarom bekend als “Pekelder hoez’n” of “Olle Pekel”. Deze arbeiders brachten kennis mee uit de Veenkolonie waar veel strokarton werd gefabriceerd. 

Het industrieterrein is na de strokartonnage 
nog gebruikt als houthandel en betonfabriek 
en nu is het terrein in gebruik als manege. 
Voor de rijhal ligt nog steeds de oude verharde 
laad- en losplaats, die het verhaal vertelt van 
het (vroeg) industriële verleden aan het water.

• levend houden van industrieel karakter  
 (panden en inrichting openbare ruimte) 
• koesteren gevarieerd bebouwingsbeeld
• kwaliteitsimpuls manege
• doorontwikkelen recreatie
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Singel
verhaal over toenemende welvaart en vrijheid

“bijzonder aan de Singel is dat het een lange, rechte 
streek is. Door de oorspronkelijke ligging temidden van 
landerijen komen hier koemelkerijen en kwekerijen voor”  

En er is vaak een schuur voor één of ander 
handeltje of een bedrijfje. Het gedeelte tussen 
de Leensterweg en de Haarweg is het eerst 
bebouwd: karakteristiek zijn de  kleinschalige 
panden met in plaats van een voortuin een 
zijtuin. Daarnaast staan de panden hier 
parallel aan de weg. Elders aan de Singel 
staan ze afwisselend haaks en parallel. 

De Singel is een lange, rechte streek.  De 
Singel laat zien hoe het vanaf de 19e eeuw voor 
steeds meer arbeiders en middenstanders  
mogelijk werd om een (half)vrijstaande woning 
te bouwen. Panden hebben meest een eigen 
gezicht, maar er komen ook reeksen van 
meerdere dezelfde panden voor. Alle panden 
zijn 1 verdieping met kap en staan in één lijn.  



In Ulrum waren in iedere buurt meerdere 

winkels. In dit pand met het adres Singel 10 was 

een klein kruidenierswinkeltje gevestigd waar je 

onder andere snoepjes kon kopen.

Singel 19 werd in de Tweede Wereldoorlog 

bewoond door een arbeider die in dienst was 

bij een boer die lid was van de NSB. Gelet op 

de sociale verhoudingen betekende dit dat de 

arbeider ook lid moest worden van de NSB. Dit 

pand is met steun van de nationaalsocialistische 

organisatie Winterhulp Nederland tijdens de 

oorlog uitgebreid.

Singel 13 is het derde en laatste postkantoor 
van het dorp en is ontworpen door Gunnar 
Daan in een moderne bouwstijl. Nadat dit 
postkantoor werd gesloten, is het omgevormd 
tot woonhuis. 

Singel 21 is een kleine boerderij en is illustratief voor het agrarische karakter dat de 
Singel aanvankelijk had.

De Singel begint als oprijlaan van de 
Asingaborg. Na verkoop en afbraak van 
de borg wordt de oprijlaan de openbare, 
doorgaande route tussen Leens en Zoutkamp 
en dat leidt tot bedrijvigheid aan huis, publieke 
functies, en pionierende ondernemers. Maar 
de Singel behoudt vooral een agrarisch- en 
woonkarakter. 

De Singel ligt een stukje van het dorp, 
aanvankelijk temidden van landerijen. Hierdoor 
komen komen hier veel koemelkerijen en 
moestuinen voor. Veel is nog te herkennen: 
Singel 44-46 heeft achter de woning de 
stal nog duidelijk herkenbare stal en enkele 
hoogstamfruitbomen ten oosten van de Singel 
zijn een overblijfsel van een kwekerij.  
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verhaal over toenemende welvaart en vrijheid

Het gaat goed met de Singel: in jaren ‘20-30 
van de vorige eeuw raakt de Singel op een 
aantal “landjes” na geheel bebouwd. Steeds 
meer Ulrumers kunnen het zich veroorloven 
om in deze periode een huis te bouwen. Een 
heel bijzonder pand aan de Singel dateert 
ook uit deze periode: het Kalkhuiskerkje met 
bijbehorende pastorie. 

Ten zuiden van de Borgweg springt een reeks 
arbeiderswoningen in het oog, gebouwd voor 
arbeiders uit de Veenkoloniën. Ze kwamen  
als stro-karton-specialisten naar Ulrum om te 
wonen en werken in strokartonfabriek “Ceres”. 
Deze woningen staan daarom bekend als 
“Nije Pekelder hoezen”. 



De Christelijk Gereformeerde kerk op het 

adres Singel 52 staat in het dorp bekend als 

de “Kalkhuiskerk”. Deze naam verwijst naar 

ouderling Kalkhuis die deze kerkgemeente heeft 

opgericht.

De reeks halfvrijstaande arbeiderswoningen op adres Singel 56-74 behoorden bij de  strokartonfabriek “Ceres”.  In navolging van de arbeiderswoningen “Olle Pekel” aan de Trekweg, waren ook deze panden bestemd voor arbeiders uit de Veenkolonie. Deze panden staan daarom bekend als de “Nije Pekel”. 

Singel 47 was het politiekantoor met 
dienstwoning van opperwachtmeester Melinga. 
Dit pand is ontworpen in de stijl van de 
Amsterdamse School en had vroeger een 
lichtbak om de bijzondere functie van dit pand 
te accentueren.

In het pand met adres Singel 44-46 is de voormalige functie als koemelkerij nog herkenbaar. In de grote schuur achter de woning stonden enkele koeien en was ruimte voor opslag.

• versterken groene karakter
• behouden en versterken herkenbaarheid  
 van de te onderscheiden ontwikkelstadia
• stimuleren van dorpslandbouw

Na de Tweede Wereldoorlog groeit Ulrum naar 
de Singel toe:  eerst wordt de buurt rondom 
de Burgemeester Harteveltstraat gebouwd en 
enkele decennia later verrijst “Buitenlust”. In 
deze periode worden ook de “landjes” aan de 
Singel bebouwd.
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De werkgroep WERK& Ulrum bestaat uit Roel Kloosterman, Jaap Tuma, Petra de Braal (DEEL& 
Ulrum), Tialda Haartsen (RUG), Bartele van der Meer (RUG), Coen Germeraad (Hanzehogeschool, 
Academie van Bouwkunst), Herman Waterbolk (Stichting Libau) en Tim Willems-Kruize (Stichting 
Libau). Het is de bedoeling dat vanaf de zomer 2016 de professionals worden vervangen door 
dorpsbewoners. Interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Jaap Tuma of Roel Kloosterman.
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