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1.1 INTRODUCTIE

De nieuwe monumentenwet van 1988 gaf gemeenten
belangrijke taken ten aanzien van de rijksmonumenten. De
in 1990 heringedeelde gemeente Zuidhorn heeft zich van
meet af aan actief voor de monumenten op haar grondge-
bied ingezet. Uitgangspunt was daarbij uitvoering te geven
aan het rijksbeleid met gebruikmaking van door rijk en
provincie beschikbaar gestelde middelen. Extra inspannin-
gen werden verricht om complexe opgaven hanteerbaar
te maken. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de restau-
ratie van de Hamsterborg en de watermolen de
Zwakkenburger.
Gaandeweg deed zich echter de behoefte gevoelen om
naast de inspanningen voor de concrete rijksmonumenten
ook een eigen beleid te ontwikkelen voor de veel bredere
context van het cultuurhistorisch erfgoed. Weliswaar zijn
de rijksmonumenten belangrijke ankerpunten in de
gebouwde cultuurhistorie van Zuidhorn maar er is zo veel
meer dat de historische ontwikkeling van de gemeente
representeert.
Om hierin voor de komende jaren een uitgesproken
koers te kunnen varen heeft Zuidhorn een monumenten-
nota opgesteld.

1.2 DOEL VAN DE NOTA

Het doel van de nota is een heldere beschrijving van het
monumentenbeleid van de gemeente Zuidhorn voor de
komende jaren, gekoppeld aan een concreet uitvoerings-
programma.
Daartoe wordt in de eerste plaats ingegaan op de achter-
gronden van de mogelijke beleidskeuzes in dit verband en
de relaties met rijks- en provinciaal beleid in dezen. 
Maar monumentenbeleid in brede zin is niet alleen van
belang voor de cultuursector. Op tal van gemeentelijke
beleidsterreinen is de cultuurhistorische factor in het
geding. Cultuurhistorie speelt bijvoorbeeld ook bij de her-
inrichting van oude dorpskernen, bij de aanleg van nieuwe

wijken of infrastructurele werken enzovoorts. Dit hoeft
lang niet altijd te leiden tot louter een streven naar het
concrete behoud van de historische elementen. De histo-
rie kan nieuwe ontwikkelingen ook inspireren. 
De nota beoogt een bredere blik op cultuurhistorie dan
de concrete monumenten alleen. Elk mogelijk afzonderlijk
monument maakt deel uit van een context. Doordat
zowel de oorspronkelijke functie van het monumentale
object verandert of een andere invulling krijgt en ook de
context steeds wijzigt, komt het letterlijke behoud van
objecten vaak in de knel. Maar niet elk object of gebouw
uit het verleden hoeft behouden te blijven als de histori-
sche context en ontwikkeling maar herkenbaar blijft.
Deze monumentennota van Zuidhorn beoogt voor de
komende jaren aan te geven waarop het monumentenbe-
leid van de gemeente in den brede is gericht en op welke
wijze dat gestalte kan krijgen.

1.3 VOOR WIE IS DE NOTA BEDOELD?

Met de monumentennota wil de gemeente Zuidhorn alle
betrokkenen informeren over haar beleid inzake de cul-
tuurhistorie op het gemeentelijke erf. Daarmee is de nota
zowel van belang voor de beleidsmakers en degenen die
op politiek niveau daarbij betrokken zijn, als de personen
voor wie het beleid direct hun dagelijkse woon- of werk-
omgeving betreft. 
Het culturele erfgoed is verrijkend voor andere beleids-
sectoren. De gemeente kiest daarom voor een sector-
overstijgende nota, die derhalve ook relevant is voor
andere beleidssectoren.

1.4 LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 verkent het gemeentelijke culturele erfgoed-
terrein en gaat in op mogelijke beleidskeuzes en de
gemeentelijke ambitie inzake cultureel erfgoedbeleid. 
Hoofdstuk 3 schetst de veranderende verhoudingen tus-

sen de diverse overheden met betrekking tot monumen-
ten- en erfgoedbeleid en biedt een overzicht van relevant
beleid van het rijk en de provincie. 
Hoofdstuk 4 brengt de kernkwaliteiten van de gemeente
Zuidhorn in beeld en relateert het cultuurhistorisch
beleid aan overige gemeentelijke beleidsvelden, brede
maatschappelijke ontwikkelingen en de economie.
Hoofdstuk 5 bevat de beleidsmissie van de gemeente
Zuidhorn die vervolgens wordt vertaald in een concreet
programma van beleidsvoornemens.
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2.1 POSITIONERING CULTUREEL ERFGOED

Op dit moment geeft de gemeente Zuidhorn uitvoering
aan de taken zoals deze in de Monumentenwet van 1988
ten aanzien van gemeenten zijn vastgelegd. In concrete zin
kreeg het monumentenbeleid haar neerslag in een
gemeentelijke monumentenverordening, waarin onder
meer de rol van de gemeentelijke Monumentencommissie,
de plaatselijke leden en de Adviescommissie Gemeentelijk
Monumentenbeleid (AGM) werd vastgelegd. 
Het monumentenbeleid richt zich met name op de
bescherming van de 113 objecten voorkomend op de
Rijksmonumentenlijst, waarvan 93 gebouwde monumen-
ten en 20 archeologische monumenten. Daarnaast geldt
voor de kernen Niehove en Saaksum een beschermend
bestemmingsplan in het kader van de van rijkswege
Beschermde Gezichten. Voor de Gast in Zuidhorn is de
procedure gestart voor aanwijzing als Beschermd Gezicht.

De gemeente Zuidhorn besteedt in haar ruimtelijke plan-
nen aandacht aan de bebouwingsgeschiedenis en de aan-
wezige cultuurhistorische waarden in de plangebieden. 
De Structuurvisie Zuidhorn (1998) vormt het richtingge-
vend kader voor het ruimtelijk ordeningsbeleid van de
gemeente, dat wordt uitgewerkt in Identiteitsstudies en
Bestemmingsplannen. In de Structuurvisie zelf worden de
aanwezige cultuurhistorische waarden vooral in verband
gebracht met toeristisch-recreatieve doeleinden. Sindsdien
is een aantal nieuwe bestemmingsplannen tot stand geko-
men met daarin aandacht voor het ‘karakteristiek dorps-
beeld’ en karakteristieke panden. 
Een belangrijk instrument om de ruimtelijke cultuurhisto-
rische identiteit van een kern of landschap zichtbaar te
maken als leidraad voor het ontwikkelen en toetsen van
(Beeldkwaliteit- of Bestemmings)plannen is de zogenaam-
de Identiteitsstudie. Voor de kern Aduard ligt inmiddels
een studie ter tafel. Voor de dorpskern van Zuidhorn en
de Gast in dezelfde plaats zijn Beeldkwaliteitplannen opge-
steld die nog niet door de gemeenteraad zijn bekrachtigd.
Beeldkwaliteitplannen zijn beleidsinstrumenten die wel-
standszorg, monumentenzorg en ruimtelijke ordening met

elkaar in verband brengen en gebiedsgerichte criteria
bevatten om het beleid af te stemmen op de diverse
beeldbepalende karakteristieken. Het besef groeit dat in
alle beleidssectoren opgaven liggen die in meer of minde-
re mate de ruimtelijke kwaliteit beïnvloeden en het cultu-
rele erfgoed kunnen aantasten. Op basis van deze overwe-
ging kiest de gemeente Zuidhorn ervoor om het culturele
erfgoed in beeld te brengen en haar beleid structureel en
expliciet te maken. 
De gemeente Zuidhorn staat voor een integraal monu-
mentenbeleid waarin het cultureel erfgoed op en in de
grond een belangrijke leidraad vormt voor het beleid in
beheersgebieden en bij onmogelijkheid van behoud een
inspiratiebron vormt of tenminste een afwegingsfactor is
bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente kiest voor
een balans die gebaseerd is op de nuchtere constatering
van de werkelijkheid van vandaag en de bewogen wens
om het cultureel erfgoed zo goed mogelijk aan een vol-
gende generatie over te dragen.

2.2 BELEIDSKEUZES IN OMGANG MET 

CULTUREEL ERFGOED

Ruimtelijke ingrepen kunnen een bedreiging vormen voor
cultuurhistorische waarden wanneer deze autonoom, dat
wil zeggen zonder rekenschap van de culturele erfenissen
in het gebied, worden doorgevoerd. Daar staat tegenover
dat nieuwe ontwerpopgaven de mogelijkheid creëren voor
herinterpretatie van het geërfde materiële en immateriële
culturele verleden, hetgeen zou kunnen leiden tot verster-
king van de karakteristieke gebiedskenmerken en/of ver-
hoging van de gebruikswaarde. Er zijn verschillende
beleidskeuzes mogelijk in de manier waarop wordt omge-
gaan met het culturele erfgoed: gericht op authenticiteit,
esthetisering (belevingswaarde), of dyna-
miek/transformatie. 

2.2.1 AUTHENTICITEIT 

Monumentenbeleid richt zich in deze beleidskeuze met
name op het behoud van authenticiteit. Extreem gesteld

1 Sommige rijksmonumenten

hebben hun oorspronkelijke func-

tie verloren en kunnen slechts

door de inzet van liefhebbers in

stand worden gehouden. 

De molen Fortuna in Noordhorn

heeft een pool van vrijwillige

molenaars om de molen draaien-

de houden.

1
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komt deze benadering er op neer dat het optimum
bereikt wordt, wanneer men de oorspronkelijke functie
en het daarbij behorende gebruik of bedrijfsvoering letter-
lijk in stand houdt of reconstrueert. Een molen maalt
meel of water, een kerk is er voor de eredienst, op een
historische boerderij boert men bijvoorbeeld anno 1850
en in een woning uit 1800 kookt men op open vuur en
slaapt men in een bedstee.
Het laatste voorbeeld geeft misschien wel het meest dui-
delijk aan dat men hiermee een weinig reëel beeld
nastreeft. Bij alles wat ingeleverd wordt ten opzichte van
oorspronkelijk gebruik, teert men in op authenticiteit.
Daar is geen ontkomen aan. Het gaat in dit kader dan ook
eigenlijk vooral om de vraag wat er per se behouden
moet blijven om authenticiteit te waarborgen. Daarin
speelt de manier van kijken een belangrijke rol in de keu-
zes die men wil maken.
In ruimtelijke zin is het behoud van de vorm en het ruim-
tebeslag van een historische boerderij op een radiaire
wierde van belang om te kunnen begrijpen waarom wier-
den zo zijn ontwikkeld en waarop de maatvoering is geba-
seerd. Vanuit oogpunt van agrarisch erfgoed kunnen de
koeien en de mest niet gemist worden. In een op de his-
torische boerderij afgestemde bedrijfsvoering kan vandaag
de dag geen boer meer een droge boterham verdienen. Er
moeten dus keuzes gemaakt worden, waarbij de keuzes
van vandaag misschien morgen alweer achterhaald kunnen
zijn. Gisteren werd de Friese stal een Hollandse, vandaag
worden de deeldeuren vergroot en morgen is de boerde-
rij een luxe woonhuis met antieke auto’s in de grote
schuur.
De langhuisboerderij die tot in de 18e eeuw nog de
belangrijkste boerderijvorm was is nu geheel uit beeld en
vergeten. De kop-hals-rompboerderij is zijn historische
functie al nagenoeg kwijt, maar zal over 50 jaar - al dan
niet met een alternatieve functie - nog vooral als woning
bestaan. Dat heeft consequenties voor het monumenten-
beleid.
De mate waarin authenticiteit kan worden behouden of
zinvol nagestreefd is afhankelijk van de aard van het

1 Cornelis Jetses schilderde het

Groningerland met de histori-

sche boerderijen in hun oor-

spronkelijk gebruik. Latere her-

drukken van Ot en Sien werden

aangepast aan de moderne tijd,

hetgeen vooral tot uitdrukking

kwam in de kleding. Inmiddels is

niet alleen ook die kleding verou-

derd maar is er in Groningen

geen boerderij meer te vinden

waarop nog geboerd wordt op de

wijze zoals die in de bouwtijd

gebruikelijk was.

2 Authenticiteit en identiteit

zijn moeilijke begrippen. In

Groningen denkt men bij histori-

sche boerderijen al gauw aan kop

hals romp en Oldambtster boer-

derijen. Deze boerderijtypen zijn

pas rond 1700 in Groningen in

zwang geraakt en zijn dus 'nog

maar' drie eeuwen karakteristiek

voor het Groningse landschap.

Meer dan twintig eeuwen daar-

voor was het zogenaamde lang-

huis 'het' boerderijtype van de

noordelijke kuststreken

(Groninger Archief).

3 Monumentale kop hals romp-

boerderij met dwars voorhuis bij

Lammerburen.

1

3

2



gebouw en de oorspronkelijke functie. Hedendaags wonen
in een woning uit 1850 blijft dichter bij de oorspronkelijke
bestemming dan wonen in een kerkgebouw met nog 20
medebewoners. Toch kan in beide gevallen sprake zijn van
zorg en behoud van het monument terwijl in beide geval-
len ook sprake is van aantasting van authenticiteit. 

2.2.2 ESTHETISERING

Het monumentenbeleid richt zich hier vooral op de
instandhouding van het historische beeld.
Uiteraard is de oorspronkelijke functie en setting van
groot belang maar de zorg voor het monument is vooral
geïnspireerd door de zorg voor het behoud van de uiter-
lijke verschijningsvorm, die een reikwijdte kan hebben van
de schilderingen in het interieur, de inrichting van het
omringende erf tot aan de ruimtelijke context.
Omdat er in principe sprake kan zijn van zowel rijks-, pro-
vinciale- en gemeentelijke monumenten ligt het voor de
hand dat gemeenten kiezen voor een invulling die vooral
aansluit bij het gemeentelijk beleidsniveau. Bij de rijksmo-
numenten gaat het vooral om een nationaal belang en zijn
met name zuiverheid van bouwstijl, exterieur en interieur
in het geding. Bij provinciale monumenten kan het met
name gaan over elementen die zich over meer gemeenten
uitstrekken, zoals kanalen, bruggen, dijken, verdedigings-
werken en dergelijke.
Voor gemeentelijke monumenten prevaleert in het alge-
meen een benadering waarbij de mate waarin het cultuur-
historisch belang van een object of situatie bijdraagt aan
de specifieke ruimtelijke identiteit van een bepaald gebied
of plek. 
Het historische beeld wordt in bepaalde gevallen wellicht
gedragen door monumenten, maar in veel situaties zal er
sprake zijn van historische beelddragers zonder dat het
over officiële monumenten gaat. De historische kwaliteit
van een landschap of een gebouwd ensemble kan ook of
juist vanwege dat samenhangend cultuurhistorisch beeld
aanleiding geven tot beschermingsbeleid. De esthetische
benadering is zeker aan de orde in combinatie met 
toeristisch beleid.

1 Het stenen tonbruggetje - 

't Piepke - langs de Westerwaard-

dijk. De stichting Kluften en

Waarden heeft het laatst overge-

bleven en vervallen exemplaar van

dit type brug gerestaureerd.

2 De Sicke Benninghestede

Noordhorn is nog herkenbaar als

een boerderij hoewel het gebouw

nu geheel als woongebouw in

gebruik is en als zodanig ook bijna

geheel nieuw is opgetrokken. Toch

vervult deze hervormde 'boerde-

rij' in het ruimtelijk beeld van

Noordhorn een tastbare en waar-

devolle herinnering aan het agrari-

sche verleden in de dorpskern.

3 Bij een hedendaagse melkvee-

houderij in Humsterland worden

de koeien nagenoeg geautomati-

seerd gemolken in de melkstal.

Aan het einde van de dag begeven

ze zich voor het melken naar de

stal en 's morgens gaan ze na het

ochtendmelken weer de wei in.

1 2

3
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2.2.3 DYNAMIEK EN TRANSFORMATIE

De zorg voor cultureel erfgoed is niet het enige beleids-
veld van gemeenten. In de vaart der volkeren legt de cul-
tuurhistorische component het vaak af tegen de vooruit-
gang. Zo kent elk beleidsgebied zijn eigen autonome ont-
wikkeling. De schaalvergroting in de landbouw leidt niet
alleen tot grotere bedrijven maar ook tot groter materi-
eel die elk hun eigen ruimteclaims kennen. De groei van
het autoverkeer leidt tot een groter ruimte beslag van
autowegen en de noodzaak van doorgaande verkeersaf-
wikkelingen buiten de kernen. Naast dergelijke autonome
ontwikkelingen leiden veranderingen in onze samenleving
tot nieuwe situaties. De ene keer omdat er bijvoorbeeld
een nieuwe woonwijk gebouwd moet worden, een andere
keer omdat er onderhoud gepleegd wordt, bijvoorbeeld
de herinrichting van een dorpsstraat. Bijna altijd is er cul-
tuurhistorie in het geding. Vaak vinden die veranderingen
echter plaats zonder dat er ooit aan de cultuurhistorische
factor gedacht is, laat staan dat men overwogen heeft zich
er door te laten inspireren.

De rijksnota Belvedère (1999) houdt een pleidooi voor
‘behoud door ontwikkeling’. Het gaat dan in eerste instan-
tie niet om het pure behoud van het fysieke historische
element, maar om de achterliggende ontstaansgeschiede-
nis, het verhaal erachter. Wanneer men het historische
element zèlf niet meer kan behouden, valt op zijn minst te
overwegen de veranderingen te enten of te laten inspire-
ren door de historische ontwikkeling ter plaatse.
In plaats van verbreding van alle landbouwwegen kan men
ook kiezen voor passeerplaatsen.
Voor een uitbreidingswijk is de ene plek in historisch
landschappelijk opzicht vaak meer voor de hand liggend
dan een andere locatie. De historische ruimtelijke ken-
merken kunnen als inspiratiebron voor de nieuwe situatie
kunnen dienen, zoals bij de ‘Oostergast’ van Zuidhorn het
geval is.

1 Niezijl is ongetwijfeld trots op

zijn heringerichte Hoofdstraat

met zijn kunstige en gevarieerde

bestrating. Dat de keuze voor

deze inrichting in niets refereert

aan de historische inrichting is

geen verplichte noodzaak. Velen

zullen de huidige situatie waarde-

ren. Toch had men zich ook kun-

nen laten inspireren door de vroe-

gere inrichting, hetgeen de samen-

hang tussen bebouwing en dorps-

straat en de herkenbaarheid van

de historisch gegroeide situatie

had kunnen vergroten.

2 Bij een opknapbeurt van het

talud van de brug is wel gekozen

voor een historische benadering.

3 Met de beste bedoelingen zijn

leilinden in de Langestraat van

Noordhorn geplant. De meeste

staan echter als solitaire leiboom

in een kleine verbreding van het

trottoir terwijl de leiboom histo-

risch onder meer is ontwikkeld als

zonnescherm in de vorm van een

haag op poten. Een solitaire lei-

boom is ook zonder historisch

besef een vreemd geval.

1

32



2.3 GEMEENTELIJKE AMBITIE 

De gemeente Zuidhorn kiest voor maatwerk, waarbij
afhankelijk van de functie en de waarde van cultuurhistori-
sche structuren of het individuele monument het beleid in
eerste instantie is gericht op authenticiteit, hetgeen in veel
gevallen samengaat met de esthetische benadering.
Wanneer nieuwe functies noodzakelijk zijn voor het
behoud, zullen aanpassingen het nieuwe gebruik mogelijk
moeten maken. De gemeente omarmt de Belvedere
gedachte (‘behoud door ontwikkeling’) en zet in op een
brede, integrale benadering van de cultuurhistorische
kernkwaliteiten in het besef dat het monumentale object
wellicht niet altijd kan winnen maar dat in zo’n situatie de
historie wel de inspiratiebron kan vormen voor een nieu-
we ontwikkeling waarin het gewaardeerde verleden en
het verhaal van de geschiedenis wel beleefbaar en/of voel-
baar blijft. 

1 Grijpskerk. Door soms ingrij-

pende verkeersbeperkende maat-

regelen wordt het historische

beeld in stand gehouden. 

2 Jaren nadat de Hanckemaborg

gesloopt was, werd er een nieuwe

woonwijk in dit gebied ontwikkeld.

De historische verkaveling werd

volkomen genegeerd, de specifieke

kwaliteiten van de oude ruimtelijke

opzet niet onderkend. Later is de

grondvorm van de borg in het

betreffende openbare gebied aan-

gegeven en brengt het aldus de

gemiste kansen schrijnend in beeld.

3 Bakkerij Jager ontleent een

deel van zijn identiteit aan het his-

torische beeld van Grijpskerk.

4 De haven in Aduard is gedempt.

Door de zorgvuldige herinrichting

en de handhaving en restauratie

van de oorspronkelijke bebouwing

blijft een fysieke herinnering van

het oorspronkelijke beeld in takt.

1 2

3 4
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Aanvullend beleid van het rijk en de provincie 3
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1 Naast gebouwen uit het verre

verleden zijn ook panden uit een

jongere periode rijksmonument.

De villa Linea Recta aan de Gast

in Zuidhorn is ontworpen door de

architect van de bekende Van

Nelle fabriek in Rotterdam,

Van der Vlugt. Voor de uitvoering

maakte hij gebruik van de dien-

sten van gemeentearchitect

Siekman, die zelf voor veel andere

villa's aan de Gast tekende.

2 Villa (rijksmonument) in 

neoclassicisitische stijl aan de Gast

in Zuidhorn.

3 Voor een rijksmonument zijn

de historische details van groot

belang (Hooge Meeden).

3.1 INLEIDING - VERANDERENDE VERHOUDINGEN

De afgelopen jaren geven het beeld van een terugtreden-
de rijksoverheid die uitvoerende en beleidstaken steeds
vaker aan de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke
overheden en de provincie laat. ‘Decentralisatie waar het
kan, centralisatie waar het moet’ is het motto van het hui-
dige kabinet. Op het terrein van de monumentenzorg is
met de Monumentenwet (1988) de decentralisatie al sterk
in gang gezet. 
Om de burger tegemoet te komen, wordt ook de wet- en
regelgeving opnieuw onder de loep genomen en waar
mogelijk vereenvoudigd en transparanter gemaakt. Zo is
voor de aanpassing van de Monumentenwet 1988 bewust
gekozen voor aansluiting bij bestaande wetsartikelen en
beleidsinstrumenten. De wetsaanpassing vindt plaats naar
aanleiding van het Europese verdrag tot bescherming van
het archeologisch erfgoed (Valletta 1992). Naar verwach-
ting zal de nieuwe wet in 2006 van kracht worden.
Daarnaast dient de archeologische monumentenzorg in
het bestemmingsplan te worden geregeld.

De Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap ontwikkelt momenteel nieuw beleid voor de selec-
tie en beheer van het cultureel erfgoed. Met de op 14 juli
2004 afgekondigde Tijdelijke beleidsmaatregel aanwijzing
beschermde monumenten heeft de Staatssecretaris een
eerste stap gezet naar een nieuw monumenten(selectie)-
beleid. De Raad voor Cultuur heeft inmiddels advies gege-
ven over het beleidsvoornemen. Tot medio 2007 zullen
alleen bij hoge uitzondering rijksmonumenten worden
aangewezen. In de tussenliggende periode zal actualisering
en herijking van het monumentenselectiebeleid plaatsvin-
den. Differentiatie van het bestand is één van de mogelijk-
heden die het rijk momenteel onderzoekt. Dit kan bete-
kenen dat ook hier het rijk terugtreedt en de zorg
gedeeltelijk overhevelt naar provincies en gemeenten. 
Hetzelfde geldt voor het verlenen van monumentenver-
gunningen, met uitzondering van die voor de archeologi-
sche monumenten. Het rijk heeft niet langer een advies-
plicht, maar kent een adviesbevoegdheid. Gemeenten heb-
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ben een zelfstandige rol gekregen en kunnen voor advies
terecht bij hun eigen gemeentelijke Monumenten-commis-
sie, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en in voor-
komende gevallen de provincie. De toezicht op naleving
van de monumentenwet en regelgeving door overheden
en particulieren is ondergebracht bij de vorig jaar inge-
stelde Rijksinspectie Monumenten (RIM).
Verder verandert ook de financieringsconstructie. 
De onderhoudsregeling (BROM) en de restauratievergoe-
dingsregeling (BRRM) gaan op in een nieuwe instandhou-
dingsregeling: de BRIM, waarin gestructureerd en plan-
matig onderhoud voorop staat.

Ook de Woningwet is gewijzigd en transparanter gewor-
den. Was de burger voorheen voor goedkeuring voor zijn
(ver)bouwplannen afhankelijk van de ad hoc beoordeling
van een welstandscommissie, nu heeft hij meer houvast.
Een sterker uitgesproken betrokkenheid van gemeenten
voor welstand is sinds 1 januari 2003 verplicht gesteld.
Wanneer een gemeente geen welstandsnota heeft opge-
steld, kan zij geen welstandstoezicht uitoefenen. Sinds 1
juli 2004 is de Welstandsnota voor de gemeente Zuidhorn
van kracht geworden.

Daarnaast tolereert de mondige burger niet langer een
bevoogdende overheid. Hij eist inspraak en zeggenschap
over de inrichting van zijn leven en de kwaliteit van zijn
omgeving. De belevingsfactor gaat daarbij steeds zwaarder
wegen. De lokale identiteit bepaalt het vestigingsklimaat
en is daarmee een belangrijk economisch goed geworden.
Een goede woonomgeving vertaalt zich in de prijzen van
de woningen.

3.2 RIJKSBELEID

3.2.1 RUIMTELIJKE KWALITEIT EN DE CULTURELE OPGAVE

Het nieuwe ruimtelijke beleid stelt eisen aan de kwaliteit
en introduceert een ruimtelijke hoofdstructuur, maar
geeft tegelijkertijd provincies en gemeenten veel meer
investeringsmogelijkheden en ruimte eigen instrumenten

1 Hornsterheerd, monumentale

kop hals romp boerderij in Den

Horn op een karakteristiek

omgracht erf.

2 Klassiek dorpsbeeld met Molen

Aeolus (Oldehove)

3 Ook bruggen kunnen 

rijksmonument zijn. (Steentil over

het Aduarderdiep)
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te ontwikkelen. In het huidige rijksbeleid ligt de nadruk
dus niet langer op sturen, maar op coördineren, stimule-
ren en ondersteunen. Nieuwe elementen daarin betreffen
de keuzes voor ruimtelijke kwaliteit uit de Vierde Nota
over de Ruimtelijke Ordening en de integrale en interde-
partementale aandacht voor ruimtelijke kwaliteit bij
inrichtingsvraagstukken. 
Het monumenten- en architectuurbeleid hebben een
ander vertrekpunt (verleden / heden). Terwijl monumen-
ten ons helpen het verleden te begrijpen, geven ontwer-
pers vorm aan de behoeften van onze eigen tijd. Beide zijn
complementair. 
Aan de titels van de opeenvolgende architectuurnota’s is
af te lezen dat het onderwerp van architectuurbeleid is
verbreed. De architectonische opgave raakt ook de inrich-
ting van het landschap, de natte en droge infrastructuur,
het gebouwde erfgoed en de schatten in de bodem. Waar
geschiedenis en ontwerp elkaar raken, liggen de uitdagin-
gen en de wortels van de nota Belvedere. Met deze nota
hebben de ministeries van VROM, LNV, OCW, VenW in
1999 cultuur en ruimtelijke ordening expliciet verweven
en tot aandachtspunt van beleid gemaakt.
(Her)inrichten van de schaarse ruimte is niet louter een
planningsvraagstuk, maar vooral ook een cultureel proces.
Werken vanuit een tabula rasa, waarbij al het voorgaande
buiten beschouwing wordt gelaten lijkt eenvoudiger dan
zich rekenschap geven van het aanwezige cultureel erf-
goed. Toch kan inzicht in de cultuurgeschiedenis leiden tot
nieuwe afwegingen en andere oplossingsrichtingen. Dat is
het doel van Belvedere: het verleden respecteren en her-
ontdekken en waar mogelijk op eigentijdse wijze opnieuw
zichtbaar maken. Voor het verder concretiseren en uitvoe-
ren van deze aanpak doet het rijk een beroep op andere
overheden en marktpartijen. Gemeenten en andere
rechtspersonen kunnen voor financiële ondersteuning van
Belvedereprojecten een beroep doen op de subsidierege-
ling Belvedere. Deze regeling is samen met de architec-
tuurregeling ondergebracht bij het Stimuleringsfonds voor
Architectuur in Rotterdam.
Ruimtelijke kwaliteit en cultuur zijn nauw met elkaar ver-

bonden en het rijk draagt deze visie in 2005 uit in een
interdepartementaal uitvoeringsprogramma dat hangt aan
de Nota Ruimte: het Actieprogramma Ruimte en Cultuur
(ARC). Een aantal grote ruimtelijke opgaven krijgt daarin
een culturele dimensie, waarbij de rol van het rijk zal
variëren van stimuleren en faciliteren tot kaders stellen
Het ARC is de opvolger van de laatste architectuurnota
Ontwerpen aan Nederland. Het combineert en concreti-
seert het Architectuur- en Belevederebeleid. Behalve de
eerder genoemde ministeries is hierbij ook EZ betrokken.

3.2.2 FINANCIËLE ONDERSTEUNING VANUIT HET RIJK

De huidige wijze van financiële ondersteuning van monu-
menteneigenaren is complex. Vooral de procedure voor
het subsidiëren van restauraties is voor de eigenaar
ondoorzichtig en tijdrovend, dit in tegenstelling tot de
regelingen voor fiscale aftrek van kosten van
(groot)onderhoud en de regeling voor subsidiering van
onderhoud, het Besluit rijkssubsidiering onderhoud monu-
menten (BROM). Restauratiesubsidies worden verleend
op grond van het Besluit rijkssubsidiering restauratie
monumenten (BRRM 1997). Deze regeling kwam voort uit
een situatie waarin volstrekt onvoldoende subsidiegelden
voor restauraties beschikbaar waren en er een groot
stuwmeer aan restauratieprojecten was. Om de te krappe
budgetten toch zo goed mogelijk terecht te laten komen
waar zij het meest nodig zijn, is een vernuftig maar bewer-
kelijk systeem gecreëerd van budgettering naar gemeen-
ten en provincies: een uitvoering waarbij alle bestuursla-
gen betrokken zijn en een mix van financiële instrumen-
ten, zoals fiscale aftrek, subsidie, laagrentende leningen en
voorfinanciering.
Binnen de monumentenzorg wordt al enige jaren gewerkt
aan een nieuw instandhoudingbeleid. Met ingang van 
1 januari 2006 zullen het BROM en het BRRM 1997 in
één nieuwe regeling worden geïntegreerd: het Besluit
Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM). 
In het BRIM wordt in plaats van de begrippen onderhoud
en restauratie alleen de term ‘instandhouding’ gehanteerd.
Voor deze nieuwe regeling gelden drie uitgangspunten:
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eenvoudige regels en snelle procedures, integratie van
onderhoud en restauratie, en stimulatie van gestructu-
reerd en planmatig onderhoud. 
In de nieuwe regeling wordt een onderscheid gemaakt
tussen twee soorten monumenteneigenaren, met bijbeho-
rende mogelijkheid tot financiering van kosten van
instandhouding. Eigenaren van woonhuizen en boerderijen
zonder agrarische functie komen in aanmerking voor een
laagrentende lening, overige eigenaren kunnen een beroep
doen op subsidie. Op basis van een zesjarig instandhou-
dingplan kan een dergelijke subsidie rechtstreeks bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg worden aange-
vraagd. 

De invoering van deze nieuwe regeling heeft gevolgen
voor alle betrokken partijen. De uitvoeringslast van subsi-
dieregelingen voor gemeenten en provincies zal verdwij-
nen, omdat deze overheden niet langer betrokken zijn bij
individuele subsidiebeschikkingen. Daar staat tegenover
dat met name gemeenten, mede gezien hun rol als vergun-
ningverlener, in de toekomst een belangrijke taak houden
bij het waarborgen van de kwaliteit van de monumenten-
zorg. 

3.3 PROVINCIAAL BELEID 

3.3.1. PROVINCIAAL RUIMTELIJK BELEID

De provincie heeft bij uitstek bemoeienis met de ruimte-
lijke ordening en speelt in het verlengde van het rijksbe-
leid een sturende, regisserende en toetsende rol, die de
provincie Groningen daadkrachtig ter hand neemt.
Daarnaast is de provincie ook zelfstandig opdrachtgever
voor bijvoorbeeld wegen en waterwegen.
Sinds 2000 kent de provincie het zogenaamde Provinciaal
Omgevingsplan (POP) dat het vroegere streekplan inte-
greert met plannen voor waterhuishouding, milieubeleid
en mobiliteit. De provincie kiest in het verlengde van het
betreffende rijksbeleid in het POP voor een beleid waarin
duurzame economische groei wordt gecombineerd met

behoud en versterking van natuurlijk, landschappelijke en
milieuwaarden. 
Bij landschappelijke waarden gaat het dan om de hoofd-
structuur, die af te lezen is aan de inrichting van het land-
schap, de gebiedskenmerken als openheid of beslotenheid,
die het karakter van het gebied bepalen en om de typi-
sche landschapselementen. Bij de laatste spelen aardkundi-
ge objecten een rol zoals kwelderruggen, archeologische
terreinen, cultuurhistorische objecten als dijken, houtsin-
gels, waterwegen en verkavelingtypen en waardevolle
bebouwing.
De provincie zet bij nieuwe ontwikkelingen in op combi-
naties van behoud, herstel en ontwikkeling van de belang-
rijke landschappelijke kenmerken. 

Onder de noemer Provinciaal Bouwheerschap wil de pro-
vincie een proces op gang brengen, waarbij de kwaliteit
van ruimtelijke inrichting en bebouwing extra aandacht
krijgt. In het voorwoord van de Nota Provinciaal
Bouwheerschap “neemt de provincie haar verantwoorde-
lijkheid om alle ruimtevragende ontwikkelingen in goede
banen te leiden. Zij doet dit onder de noemer ‘provinciaal
bouwheerschap’ dat ervoor moet zorgen dat ons cultuur-
historisch erfgoed niet verkwanseld wordt, maar gebruikt
wordt als onderlegger voor de ontwikkeling van nieuwe
kwaliteiten”. De provincie wil in dit verband het gevoel
voor en de kennis met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit
bij (particuliere) opdrachtgevers ontwikkelen. Voor zichzelf
ziet zij hier als belangrijkste rol het bijdragen aan commu-
nicatie en discussie over ruimtelijke kwaliteit in de meest
brede zin van het woord.

Bij de regionale uitwerkingen van het POP zet de provin-
cie in op identiteitsvisies op regionaal niveau, die door de
provincie gefinancierd worden. In het verlengde of los
daarvan wordt de ontwikkeling van identiteitsstudies voor
kernen voorgestaan, waarin de provincie, zoals bijvoor-
beeld bij de Identiteitsstudie voor Aduard, deels meefinan-
ciert.
Een andere uitwerking van het POP is het zogenaamde
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Landschappelijk Raamwerk zoals dit ook voor het
Zuidhorns grondgebied is opgezet. Uitgangspunt is hierbij
dat de gegroeide ruimtelijke ontwikkeling de basis moet
zijn voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en dat de
diversiteit van landschappen zoveel mogelijk in stand
gehouden en versterkt wordt.
Het Landschappelijk Raamwerk biedt aldus een kader
voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het beschrijft de kwali-
teiten van het landschap en laat bovendien zien hoe nieu-
we ontwikkelingen kunnen worden gecombineerd met
behoud en herstel van belangrijke gebiedskenmerken en
landschapselementen. De belangrijkste gedachte daarbij is
dat iedere nieuwe ingreep vraagt om een zoektocht naar
de kwaliteiten van de specifieke plek en om een ontwerp
dat het omringende landschap nadrukkelijk als vertrek-
punt neemt.
Voor Middag Humsterland is bijvoorbeeld al een uitwer-
king gemaakt die in een aantal opzichten veel verder gaat
dan het Landschappelijk raamwerk. Middag Humsterland
loopt hierin voor op de overige delen van Noord
Groningen.
De provincie Groningen stimuleert en financiert mede de
ontwikkeling van Landschaps Ontwikkelings Plannen. 
Het LOP voor Noord Groningen dat in 2005 zal worden
vastgesteld bestrijkt onder meer het gebied Middag-
Humsterland. Dit LOP behelst een totaalvisie op het land-
schap, waarbij de verschillende deelopgaven in hun samen-
hang worden beschouwd. Het LOP is vooral ook een uit-
voeringsprogramma.

Het archeologische beleid van de provincie is opgebouwd
uit het POP en de Archeologische Monumentenkaart
Groningen (AMK). Alle twee gelden ze als toetsingsinstru-
ment voor ruimtelijke plannen. Gemeenten hebben de
verplichting om archeologie zorgvuldig mee te bestem-
men.

3.3.2 STROOMVERSNELLING (CULTUURNOTA 2005-2008)

Ten aanzien van cultuur heeft de provincie ook een eigen
rol, die zij om de vier jaar expliciet maakt in haar cultuur-

nota. Voor de periode 2005 - 2008 is dit beleid vastgelegd
in de cultuurnota Stroomversnelling, waarbij met name
het deel erfgoedbeleid in dit verband van belang is. De
provincie stelt in de nota onder meer dat cultuur de vita-
liteit van het platteland kan verhogen en dat kunst en cul-
tuur een grote rol spelen in de vormgeving van de woon-
omgeving en in de beleving van het landschap. Cultuur
bepaalt het profiel en daarmee de aantrekkelijkheid voor
bezoekers aan Groningen.
De provincie zet hierbij in op Het Verhaal van Groningen
over een langere termijn van 2005 tot 2015 onder het
motto ‘identiteit door ontwikkeling’. De provincie wil de
rijkdom en de dynamiek van de eigen regio zichtbaar
maken door het integraal vertellen en presenteren van
verhalen van en over Groningen. Zo wordt de identiteit
versterkt. Men wil de verschillende collecties benaderen
als één geheel, te weten de Collectie Groningen. Naast
presentaties speelt dan ook het toegankelijk maken van de
collecties, waarbij digitalisering als basisvoorwaarde wordt
gezien.

Naast de inzet in dit verband van (particuliere) belangen-
organisaties wordt ook verwezen naar het nieuwe arche-
ologiebestel, welke in 2006 een verschuiving van de pro-
vinciale rol betekent. Gemeenten worden grotendeels het
bevoegd gezag waar het gaat om het hanteren van arche-
ologie in de dagelijkse praktijk van ruimtelijke ingrepen.
De archeologische rijksmonumenten blijven een rijksbe-
voegdheid. Ook waterschappen krijgen steeds meer te
maken met het behoud van archeologische waarden. Een
voorlichtingsrol voor dit nieuwe bestel ziet de provincie
weggelegd voor Libau Steunpunt.

Ten aanzien van het gebouwde cultureel erfgoed wil de
provincie zorg blijven dragen voor de instandhouding
ervan, en wil daartoe tot een inventarisatie komen van
het (onroerend) erfgoed om te kunnen bepalen welke
objecten gerekend moeten worden tot de collectie
Groningen. 
In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds,
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het Nationaal Restauratiefonds, het Scholtenfonds en het
VSB fonds is een Provinciaal Cultuurfonds opgericht om
eigenaren van gemeentelijke monumenten of beeldbepa-
lende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten een
laagrentende lening voor restauraties te kunnen verstrek-
ken.
De provincie is van plan om met alle betrokken partijen
en instellingen een ‘masterplan’ te ontwerpen voor restau-
ratie en instandhouding van de Groninger monumenten.

In het kader van het BRRM (1997) stellen gemeenten 
prioriteitenlijsten vast, op basis waarvan de provincie via
het Provinciaal Restauratie Uitvoering Programma (PRUP)
de subsidies verdeelt. Deze regeling zal gefaseerd komen
te vervallen door de inwerkingtreding van het BRIM (zie
tevens 3.2.2). Om nog in aanmerking te komen voor een
bijdrage uit het BRRM 1997 kan een eigenaar tot 1 okto-
ber 2006 aanvragen indienen bij de gemeente. De provin-
cie kan nog tot 1 januari 2007 aanvragen doorsturen naar
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

1, 2 Gaslocatie Grijpskerk. Kunst,

groen en recreatie als compensa-

tie en inpassing bij grootschalige

ontwikkelingen.

3 Het centrum van Aduard in het

hart van de voormalige klooster-

enclave speelt een belangrijke rol

in het Verhaal van Groningen.

4 Basis voor het Verhaal van

Groningen vormt de zogenoemde

Collectie Groningen waar naast

onroerende erfgoed ook roerende

zaken deel van uitmaken en dat

niet zelden in combinatie zoals bij

het kostuummuseum De Gouden

Leeuw in het monumentale voor-

malige Hotel Leujes aan de

Langestraat in Noordhorn. 

5 Niezijl. De zijlen hebben een

belangrijke rol gespeeld bij de

inpolderingen. 

De sluizen zelf zijn verdwenen

maar de waterwegen zijn nog

vaak een belangrijke drager van

de plaatselijke identiteit. 
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4.1 GELAAGDHEID VAN AANDACHT EN BELEID 

Om het belang van de cultuurhistorie goed in beeld te
brengen en beleidsmatig te positioneren kunnen naar
inhoud drie niveaus worden onderscheiden, te weten:
- landschap en kernen
- bebouwing 
- bodemarchief 
Deze verschillende schaalniveaus kennen vaak hun eigen
specifieke beleid, en hebben niet zelden ook een eigen
instrumentarium. Op alle niveaus is het bestemmingsplan
een belangrijk planfiguur. 
Op het gebied van landschap kennen we ook de raam-
plannen, de landschapsontwikkelingsplannen en de conve-
nanten tussen verschillende relevante partijen. Met een
wisselende ‘hardheid’ zijn waardevolle landschappelijke,
historisch geografische en archeologische elementen en
gebieden door middel van dergelijke instrumenten
beschermd of benoemd. Voor de kernen bestaat de moge-
lijkheid voor het zogenaamde beschermend bestemming-
plan voor Beschermde Dorpsgezichten. Daarnaast kunnen
in beeldkwaliteitplannen ook allerlei waarborgen worden
opgenomen ten behoeve van beschermingsbeleid.

De bebouwing op zichzelf is in de kernen vaak ingekaderd
in het bestemmingsplan. Voor waardevolle panden staat
ook het instrument beeldkwaliteitplan open. In de meer
globale welstandsnota worden de kaders aangegeven
waarbinnen veranderingen zich in dit verband kunnen
afspelen. Het meest direct beschermingsgericht op dit
schaalniveau zijn de monumentenlijsten en de beschermde
dorpsgezichten. 

In de praktijk van de monumentenzorg ziet men vaak dat
snel gefocust wordt op één schaalniveau (het gebouw), en
dat de andere schaalniveaus minder of geen aandacht krij-
gen. Hoewel het zinvol en noodzakelijk is om specifieke
maatregelen op het betreffende schaalniveau te treffen,
kiest Zuidhorn met name voor een integrale benadering,
waarin het één niet los gezien kan worden van het ander
en de waarde meer is dan de som der delen. Om op alle

relevante beleidsterreinen rekening te kunnen houden
met de cultuurhistorische factor is het van belang om de
kernkwaliteiten in dit verband in hun samenhang te
beschrijven en te benoemen.
De navolgende beschrijving van de verschillende lagen
vormt een eerste aanzet en is allesbehalve uitputtend; hoe
meer men ‘inzoomt’, hoe meer bijzonderheden en kwali-
teiten in beeld komen. Niettemin onderstreept deze
beschrijving het belang van een integrale benadering van
de cultuurhistorisch waardevolle elementen. 

4.2 KERNKWALITEITEN: LANDSCHAP EN KERNEN

Het landschap in de gemeente Zuidhorn is nauw verbon-
den met de geomorfologische ondergrond en met het his-
torische gebruik. Er is sprake van een cultuurhistorisch
zeer waardevol landschap. De ontstaansgeschiedenis van
het landschap laat zich aflezen aan de hand van de type-
rende verkavelingvormen en vestigingspatronen. Daarnaast
is sprake van grote diversiteit: in de gemeente Zuidhorn
komt een aantal landschapstypen voor die elk verschillen
voor wat betreft ontstaansgeschiedenis, structuur en ver-
schijningsvorm, te weten het wierdenlandschap van
Humsterland, het dijkenlandschap van De Waarden en de
klei op veenpolders van Het Lage Land.

4.2.1 HUMSTERLAND - WIERDENLANDSCHAP 

In het noorden van de gemeente en rond Aduard ligt het
wierdenlandschap. De ontstaansgeschiedenis van het
gebied is nauw verbonden met haar voormalige ligging aan
open zee. Het water, de eilanden en de kwelderwallen
vormen de basis voor het landschap en de plaats en de
aard van de nederzettingen. De ontstaansgeschiedenis van
dit (cultuur)landschap, de ontginning van de voormalige
kwelders door bedijking, het graven van kavelsloten, vaar-
ten en diepen is ook nu nog op vele plaatsen afleesbaar. In
het wierdenlandschap wordt de vrij schaarse bebouwing
ontsloten door een aantal van noord naar zuid lopende
wegen. In de gebieden tussen deze wegen is nauwelijks
bebouwing aanwezig. 

Bron: Het Groninger Archief

Pagina 20, zicht op Niehove, foto Henk Cruiming



Humsterland maakt deel uit van het gemeentegrens over-
schrijdende gebied Middag-Humsterland. Dit gebied
bestaat uit de voormalige eilanden Middag en
Humsterland. Het is gebied voorgedragen voor plaatsing
op de Unesco-Werelderfgoedlijst omdat het hier het
meest gave van de verschillende Europese wierdeland-
schappen betreft. De dorpen en wierden hebben een logi-
sche historische plek, namelijk op de verhoogd gelegen
kwelderruggen. Waardevolle landschapselementen zijn
naast de wierden onder meer de oorspronkelijke onregel-
matige blokverkaveling, het kleinschalige slotenpatroon en
de maren. Het landschap kent een grote openheid als
gevolg van het vrijwel ontbreken van beplanting behalve
op en om erven en langs bepaalde wegen.

De fysieke omgeving in de gemeente Zuidhorn wordt
gekenmerkt door de lotsverbondenheid tussen landschap
en landbouw. Het landschap is grotendeels ontstaan op
basis van de agrarische ontginning en het agrarische
gebruik ervan. Wanneer de landbouw verandert, verandert
het landschap mee. Rondom Zuidhorn en Grijpskerk is
het nu bijna allemaal grasland terwijl er een halve eeuw
geleden de akkerbouw nog een belangrijke ook ruimtelij-
ke dimensie vertegenwoordigde. De dynamiek van het
agrarisch bedrijf wordt bepaald door de terugloop van het
aantal agrarische bedrijven, de schaalvergroting van het
boerenbedrijf en de schaalvergroting van de kavels.
Schaalvergroting van het agrarisch bedrijf leidt immers al
gauw tot het samenvoegen van kavels en het dempen van
sloten. Hierdoor komt vooral het behoud van gebieden
met kleinschalige, onregelmatige verkaveling, zoals het
wierdenlandschap, onder druk te staan.

Buiten Middag-Humsterland bevindt zich vooral in het
gebied rond Aduard een groot aantal (restanten van)
wierden. Bovendien is ook hier een klein deel van de
oude dijken nog als dijk herkenbaar. Van een groter deel is
alleen nog het tracé zichtbaar - bijvoorbeeld door het
wegenpatroon dat zich in belangrijke mate langs of op dij-
ken heeft ontwikkeld, of door voormalige dijken die de

1 Hoogtekaart Middag-Humsterland

Bron: Provincie Groningen

1
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1 De akkerbouw was nog niet zo

lang geleden een belangrijke com-

ponent van het gemengde boeren-

bedrijf. Dit vroeger algemene

bedrijfstype is in de gemeente

bijna verdwenen. De melkveehou-

derijen vormen nu een grote

meerderheid. (Landschap bij

Oldehove - Johan Dijkstra)

2 Delen van voormalige waterlo-

pen, dijken en historische looprou-

tes zijn nog altijd herkenbaar in

landschappelijke patronen zoals de

verkavelingvorm. Oude dijken en

waterlopen kenden voorheen een

duidelijke functie, maar vormen

nu ‘economisch niet ondersteunde

functies’. Beheer of herontwikke-

ling van deze elementen is (vaak)

geen urgente opgave.

Cultuurhistorische ingrepen zullen

eerder worden uitgevoerd wan-

neer ze gepaard gaan met een

verhoging van de gebruikswaarde,

bijvoorbeeld ten behoeve van

recreatie. De aanleg van bijvoor-

beeld een fiets- of wandelroute

over een oude dijk garandeert

bovendien het voortbestaan van

het landschappelijk element.

1

2

perceelsgrenzen aangeven binnen de regelmatig gerichte
blokverkaveling. 
Karakteristiek voor het wierdenlandschap is de openheid
in combinatie met wierden(dorpen) met waardevolle
boerderij- en dorpssilhouetten. 

Wierdedorpen zijn te onderscheiden in radiaire wierde-
dorpen (Niehove) en wierdedorpen met een recht-
hoekige structuur (Saaksum). In een radiair wierdedorp
als Niehove is de bebouwing in opzet gegroepeerd in
twee concentrische cirkels met bescheiden woonbebou-
wing langs enige verbindende radialen. Kenmerkend is het
hoogteverschil en de abrupte overgang tussen dorpskern
en landschap. Bij wierdedorpen met een rechthoekige
structuur is deze overgang over het algemeen minder
abrupt. Binnen het min of meer rechthoekige en fijn-
mazige stratenpatroon staat de bebouwing dicht opeen.
Boerderijen staan aan de buitenrand.

Op de top van zowel de radiaire als de rechthoekige wier-
de werd vaak een kerk gesticht. Hier concentreerden zich
ook nijverheid en ambacht. Binnen de oude wierdestruc-
tuur ontstond, vooral tijdens de bloeiperiode van de akker-
bouw tussen ca. 1850 en 1875 en de daarmee samenhan-
gende groei van het aantal boerenarbeiders en ambachts-
lieden, een homogeen, typisch Noord-Gronings bebou-
wingsbeeld met een grote mate van samenhang en harmo-
nie. De nokrichting van de bebouwing is hoofdzakelijk
evenwijdig aan de weg. Vanaf de tweede helft van de negen-
tiende eeuw ontwikkelde zich ook lintbebouwing naar
langs de uitvalswegen en de richting van het haventje dat
behoorde tot de standaarduitrusting van wierdedorpen.

4.2.2 DE WAARDEN - DIJKENLANDSCHAP 

Het wierdengebied wordt aan de zuid- en westzijde
omgord door het dijkenlandschap van het stroomdal van
de Oude Riet. Ook de “jonge kleipolders” zijn gewonnen
op het zeewater. De Lauwersboezem, met de brede zee-
armen van het Reitdiep, de Oude Riet en de Lauwers,
bereikte in de twaalfde eeuw zijn grootste omvang. 



1 Er is een tijd geweest dat voor

de toekomst van de plattelands-

dorpen gevreesd werd. Het plat-

teland ontvolkte, de achterblijvers

vergrijsden en de middenstand

had geen bestaan meer. Dankzij

de automobiliteit en de behoefte

aan rust en ruimte trekken ech-

ter steeds meer stedelingen naar

het platteland. Zij knappen hun

panden op, verzorgen hun erf en

verhogen aldus de aantrekkelijk-

heid van de dorpen. Deze geza-

menlijke onderhoudsinspanning

heeft in verschillende dorpen

geleid tot behoud en herstel van

de cultuurhistorisch waardevolle

elementen en verhoging van de

economische waarde van de

bebouwing.

De woonconsument heeft steeds

meer oog voor de bijzondere

waarden in de leefomgeving.

De keerzijde van de medaille is

dat kernen als Niehove inmiddels

voor veel oorspronkelijke bewo-

ners onbetaalbaar zijn geworden.

2 Vanaf de noorzijde is het pro-

fiel van de wierde Saaksum goed

zichtbaar.

3 De Groningerstraatweg is een

gewilde woonstraat in Grijpskerk.

4 Bij de “zijldorpen” is het water

uiteraard een belangrijk element.

Het Kommerzijlsterrijt bij het

voormalige zijl in Kommerzijl.

1

2

3

4
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Het getijdengebied liep tot aan de lijn Visvliet-Grijpskerk-
Niezijl-Noordhorn. Vanuit de hogere zandruggen en kwel-
derruggen werd het land ontgonnen. In de strijd tegen het
water hebben het Cisterciënzer klooster van Aduard
(gesticht in 1192) en het Gerkesklooster (Friesland,
gesticht in 1240) lange tijd een bepalende rol gespeeld. 
De kloosters namen vanaf 1200 het initiatief tot bedijking
en inpoldering hetgeen later door boeren en overheden is
overgenomen. De inpoldering vond in etappes plaats.
Achtereenvolgens werden onder meer ingepolderd: 
de Nijlandster polder (1250), de Ruigewaard (1425, nu
Polder Vereniging Grijpskerk), ‘t Oogh (1471, nu Polder
Lauwers Grijpskerk), de Waardsterpolder (1660), 
de Oude Ruigezandsterpolder (1795) en de Nieuwe
Ruigezandsterpolder (1877). In 1877 werd het Reitdiep
van de Lauwerszee afgesloten door de aanleg van zeeslui-
zen bij Zoutkamp. In 1969 werd het Lauwersmeer door
een dijk van de Waddenzee afgesloten 
(bron: Gemeentebeschrijving MIP). 

De invloed van de zee is nog altijd in het landschap aflees-
baar. Tot de kwaliteiten van het Dijkenlandschap behoort
de herkenbaarheid van (voormalige) waterlopen in verka-
velingpatronen en hoogteverschillen. Het dijkenlandschap
kent van oudsher een vrij grootschalige verkaveling. 
De bebouwing manifesteert zich in dit open landschap als
groene elementen die het regelmatige landschapspatroon
volgen. In dit gebied wordt de bebouwing vooral bepaald
door boerderijen met een forse maatvoering. 

Oorspronkelijk geschiedde de afvoer van het overtollige
water via het natuurlijke systeem van geulen en kreken.
Met het dichtslibben van de afwateringsgeulen en de aan-
leg van dijken werd de waterafvoer steeds problemati-
scher. Een oplossing voor dit probleem waarbij de scheep-
vaart niet belemmerd werd, waren zijlen. De zijlen werden
met de voortdurende inpoldering van de Lauwersboezem
steeds verder in noordelijke richting verlegd. Langs twee
belangrijke afwateringsgeulen ontstonden twee reeksen
zijldorpen: Visvliet - Pieterzijl - Munnekezijl (Friesland) -
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Lauwerzijl en Niezijl - Kommerzijl.
De dorpen in de gemeente Zuidhorn zijn onder te verde-
len aan de hand van morfologische kenmerken die ver-
band houden met de ontstaansgeschiedenis van de ker-
nen. De dorpen in gemeente behoren tot drie verschillen-
de categorieën. Naast wierdedorpen komen komdorpen
en streekdorpen voor. De zogenaamde kruisdorpen
(Briltil, Kommerzijl, Pieterzijl, Lauwerzijl, Niezijl en Visvliet)
behoren tot de komdorpen en ontlenen hun bebouwings-
structuur aan bedrijvigheid die samenhangt met een ver-
keersfunctie. De dorpen zijn oorspronkelijk sterk op het
water gericht. Daarbij is het kruispunt, dat wordt geaccen-
tueerd door een hoge bebouwingsconcentratie, het
belangrijkste ruimtelijke element.

Binnen de categorie streekdorpen worden dijkdorpen
onderscheiden. Dijkdorpen (Grijpskerk, Den Ham en Den
Horn) zijn ontstaan aan een weg over een oud dijktracé.
De bebouwing bestaat vooral uit woonbebouwing en
voorzieningen en volgt nauwgezet het oude dijkverloop.
De toename van het aantal woningen en kleinschalige
arbeiderswoningen na 1850 leidt niet tot kernvorming
(Grijpskerk uitgezonderd). De achtererven van de bebou-
wing, aan weerszijden van het dijkprofiel, grenzen aan het
open landschap. Centrale delen van de kern zijn dicht
bebouwd met vrijwel gesloten straatwanden. 

4.2.3 HET LAGE LAND - KLEI OP VEENPOLDERS

Ten zuiden van de lijn Grijpskerk-Noordhorn ligt een
gebied waar lagen zware klei en veen elkaar afwisselen.
Door inklinking van het veen, veroorzaakt door ontwate-
ring en druk van het kleipakket, is de bodem gedaald. Aan
de noordzijde wordt het gebied afgesloten door de
Friesestraatweg op een voormalige dijk. Het gebied, dat
een vrij beperkt gedeelte van de gemeente Zuidhorn
beslaat, vormt de overgang naar het gemeentegrens over-
schrijdende streekdorpenlandschap van het Zuidelijk
Westerkwartier. De structuur van dit Singelgebied bestaat
uit evenwijdig liggende smalle hooggelegen gasten met
langgerekte lintbebouwing en houtwallen. Het laaggelegen

land tussen de gasten heeft een open karakter, zonder
boomsingels omdat het pas later in cultuur is gebracht.
Zowel geomorfologisch als visueel zijn de hoge en de lage
delen sterk verschillend. In de gemeente Zuidhorn over-
heersen de lage, open delen. De grootschalige agrarische
bebouwing volgt het onregelmatige landschapspatroon.
Daarnaast valt op dat agrarische en ook woonbebouwing
vooral ook langs de kanalen, het Hoendiep en het Van
Starkenborghkanaal is gerealiseerd. De woningen richten
zich op het kanaal. 

De kernen Noordhorn en Zuidhorn zijn wegdorpen met
kleinschalige bebouwingselementen. Deze dorpen vormen
een subgroep binnen de streekdorpen. Noordhorn en
Zuidhorn zijn ontstaan op een keileemrug. Oorspronkelijk
waren hier langs het vrij brede, licht slingerende wegpro-
fiel kleine, gemengde boerenbedrijven gevestigd. Er was
sprake van opstrekkende verkaveling. Kernvorming vond
vooral na 1900 plaats door plaatselijke verdichtingen van
het bebouwingslint met woonbebouwing. Achter het
hoofdlint komen verspreid gelegen boerderijen voor. Vanaf
1950 breidden de dorpen zich uit met nieuwe wijken. 

4.3 KERNKWALITEITEN: BEBOUWING

Naast de thematische (woon)bebouwing worden dorpen
gekarakteriseerd door niet-thematische bebouwing als
kerken en molens. Net als de kerken zijn de nog aanwezi-
ge molens van groot belang voor de identiteit en herken-
baarheid van de kernen. Vrijwel iedere kern in de gemeen-
te Zuidhorn beschikt over een kerk, vaak met toren of
spits. In de gemeente Zuidhorn staan zestien kerken op
de Rijksmonumentenlijst. In de gemeente zijn daarnaast
acht windmolens bewaard gebleven die de eco-
misch/industriele geschiedenis levend houden. Alle molens
zijn aangewezen als Rijksmonument. Vier van de molens,
de watermolens, staan in het buitengebied en zijn in
eigendom van de Molenstichting Westerkwartier e.o.
Daarnaast beschikken de kernen Grijpskerk en
Noordhorn ieder over een korenmolen. In Oldehove

1 Pieterzijl. Bij de zijlen die een

belangrijke rol speelden bij de

inpolderingen ontwikkelde zich

komdorpen of kruisdorpen rond-

om het zijl.

2 Water vormt ook vaak de grens

tussen gebieden, zoals hier bij

Munnekezijl tussen de provincies

Groningen en Friesland.

2

1



staan zelfs nog twee historische molens, een korenmolen
en een pelmolen. De in de kernen gelegen molens zijn
gemeentelijk eigendom. 

Naast het dwarshuis en het krimpenhuis vormen ook de
villabebouwing, de jaren dertig woningen en de woningen
in de Delftse schoolstijl onderdeel van de thematische
dorpsbebouwing. De villabebouwing, de jaren dertig
woningen en de woningen van de Delftse school zijn
geconcentreerd in die plaatsen die vanaf het midden van
de negentiende eeuw waren aangesloten op de
Friesestraatweg en de spoorlijn Groningen-Leeuwarden.
Deze ‘gebiedsvreemde’ infrastructurele ontwikkelingen
hadden verstrekkende ruimtelijke en economisch-maat-
schappelijke gevolgen; de dynamiek concentreerde zich op
plaatsen als Grijpskerk en Zuidhorn. Dankzij de nieuwe
impulsen groeiden deze kernen uit tot renteniersdorpen,
wat vervolgens leidde tot opbloei van onder meer de
middenstand. Hier vinden dan ook in deze periode nieuwe
stedenbouwkundige ontwikkelingen plaats. Tot voor de
Tweede Wereldoorlog werd voortgeborduurd op bestaan-
de structuren. Villabebouwing - in Zuidhorn met name aan
De Gast en in Grijpskerk aan de Groningerstraatweg en
de Stationsstraat - maar ook jaren dertig woningen volg-
den een lineaire ontwikkeling, vaak langs uitvalswegen. De
Tweede Wereldoorlog vormde een keerpunt in de ruimte-
lijke ontwikkeling. Nieuwe woonwijken werden niet langer
ingebed in bestaande landschappelijke- of dorpsstructuren,
maar vormden veelal een apart wijkje aan de rand van de
dorpskern. 

Behalve als burgerwoning komt het dwarshuis ook voor
als voorhuis van een kop-hals-romp- of een kop-romp-
boerderij. De naam is een directe verwijzing naar de
plaatsing het bouwvolume, namelijk dwars op de schuur.
Het huis staat evenwijdig aan de weg, daarbij ondersteund
door een langskap met wolfseinden of eindschilden. Het
dwarshuis is strak symmetrisch van opzet met in de lijst-
gevel ramen aan weerszijden van de deur. De grotere
dwarshuizen zijn vaak geornamenteerd. Dwarshuizen

1

1, 2,  Het open lage land.

3, 4  Op initiatief van de gemeente

is de torenspits na 100 jaar terug-

gekeerd in het dorpssilhouet van

Grijpskerk. De oude kern van

Grijpskerk is aan alle kanten

omsloten door nieuwbouw en

infrastructuur. 

Maar Grijpskerk heeft ook een

fraaie oude kern. Het herplaatsen

van de torenspits op de

Hervormde Kerk is mede geïnspi-

reerd op de gedachte dat op deze

wijze Grijpskerk naast de molen

tenminste nog een ander belang-

rijk historisch beeld in het silhouet

zou terugkrijgen, waardoor het

dorp vanuit het landschap gezien

nog een historische kern doet ver-

moeden.

5 Oldenhove. Harde dorpsrand

met een recente uitbreidingswijk.3

4

5
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komen in heel Nederland voor. Typisch voor Groninger
dwarshuizen zijn de wolfseinden. Dit type, het overheer-
sende woonhuistype in de gemeente Zuidhorn, is als
uiting van streekeigen bouwen nauw verbonden met de
geschiedenis van de provincie en daarom van grote 
cultuurhistorische waarde. 

Thematische bebouwing in de vorm van het krimpenhuis
komt verspreid over de gemeente voor, maar meestal in
het buitengebied of in kleine buurtschappen. Dit type
woning heeft vaak een kleinschalig en sober karakter. De
naam verwijst naar de krimpen waarmee het brede ach-
terhuis overgaat in een smaller voorgedeelte. Het krim-
penhuis heeft voor wat betreft de opbouw verwantschap
met de Oldambtster boerderij. Oorspronkelijk was het
krimpenhuis vaak een klein boerenbedrijf met woon- en
bedrijfsdeel onder een dak. Later werd het type gebruike-
lijk als arbeiderswoning. Het type komt in de hele provin-
cie Groningen voor en is nauw verbonden met de
geschiedenis van de streek. Het krimpenhuis is daarom
van grote cultuurhistorische waarde. 

Was tot ongeveer 1890 het grote dwarshuis het repre-
sentatieve pand van de gegoede stand, na 1890 nam de
(Jugendstil-)villa deze functie over. In de dorpen treft men
de villa’s voornamelijk direct buiten de oude kern aan,
vaak aan een oude uitvalsweg of rondom het station.
Soms staat de woning pal op de weg, maar vaker is de
villa ruim gesitueerd. 
De villa kent een asymmetrische gevelopbouw en bestaat
veelal uit één verdieping met kap. Door de toepassing van
borstweringen en relatief hoge plafonds overheerst de
gevel ten opzichte van de kap. Door de geleding van de
plattegrond en de veelal samengestelde dakvorm is dit
type woonhuis zeer gedifferentieerd van opbouw. Erkers,
serres en dakkapellen, maar ook ornamentiek als tegelta-
bleaus, glas-in-lood, en decoratieve raam- en deuromlijst-
ingen versterken het representatieve beeld. 
Naast de traditionele stijl werd er voor burgerwoningen
en villa’s uit de jaren twintig en dertig ook gekozen voor

1 en 3  Vele van de waardevolle

landschappelijke elementen, zicht-

baar of verborgen, zijn eeuwen

oud. De oude infrastructuur volg-

de van oudsher de routes die door

de seizoenen heen de meeste kans

boden op een permanent gebruik.

Daarnaast is echter ook sprake

van relatief nieuwe, en zeer zicht-

baar in het landschap aanwezige

structuurbepalende elementen.  

Een oud voorbeeld is het 

Aduarderdiep (1) dat als afwater-

ingskanaal door monniken is

gegraven. Als gevolg van de nieu-

we transportmethoden die zich

vanaf de 19e eeuw aandienden

werd de oude verbinding met

Friesland, de Heerenweg voorzien

van bestrating (Friesestraatweg,

nu N355) en werden de spoorver-

binding tussen Groningen en

Leeuwarden (1866) en het Van

Starkenborghkanaal (1929-1938)

aan het landschap toegevoegd.

Omdat soms oude historische

structuren en samenhangen zijn

doorsneden, worden bijvoorbeeld

het Van Starkenborghkanaal of de

N355 als weliswaar noodzakelijke,

maar ook als landschapsverstoren-

de elementen ervaren.

2 De spoorlijn Groningen is een

rechte lijn door het landschap Hij

heeft een enorme invloed gehad

op de economische ontwikkeling

van tal van plaatsen aan deze lijn.

Men hoeft maar te denken aan de

woningen voor rentenierende boe-

ren aan de Gast in Zuidhorn en de

Groningerstraatweg en de

Stationsstraat in Grijpskerk om

het belang ervan in de ruimtelijke

kwaliteit in de dorpen te onder-

kennen.

4 Dwarshuis met de typisch

Groningse wolfseinden aan de

Kerkstraat in Niehove.

1 2
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1 Den Horn, Boerderij 

Hornheem.

2 Rentenierswoningen aan de

Groningerstraatweg in Grijpskerk.

3 Villa met chalet kenmerken uit

het begin van de 20e eeuw aan de

Gast in Zuidhorn.

4 Villa in de stijl van de Delftse

School aan de Gast in Zuidhorn.

5 Burgerwoning uit de jaren 

dertig aan de Schipvaart in

Oldehove.

1

2 4

3

5
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een op de Amsterdamse School gebaseerde stijl (soms
met elementen van het Functionalisme). Van de oorspron-
kelijke, expressieve architectuur van architecten als
Kramer en De Klerk zijn enkele elementen overgenomen
zoals de toepassing van donkere en lichte klinkers (vaak in
een fraai metselverband) en een massieve hoge gevel.
Deze woningen vormen vaak bebouwingslinten langs uit-
valswegen of nieuw aangelegde wegen, meestal met een
strak verkavelingpatroon en rooilijn. Dit type kent een
grote verscheidenheid naar grootte en verschijningsvorm.
Veel panden bestaan uit een tweebeukige plattegrond met
kamers en suite in de ene, en entree en keuken in de
andere. Deze opbouw komt ook in de geleding tot uit-
drukking. Een veel voorkomende bouwvorm is een één-
verdiepingshuis met steile en dus hoge, sterk sprekende
kap. Schoorstenen, balkons, loggia’s, erkers, dakkapellen en
entreepartijen zijn vaak expressief vormgegeven.

De Delftse School, met als grondleggers Grandpré
Moliëre, Froger en Berghoef, richt zich op traditionele
bouwwijzen en verschijningsvormen. In de periode 1945-
1960 heeft deze bouwstijl grote opgang gemaakt als
gevolg van de bevolkingsgroei en de behoefte aan woon-
ruimte. Huizen in deze stijl vinden we niet alleen in nieu-
we wijken buiten de oorspronkelijke woonkernen, maar
ook binnen de oude kernen ter vervanging van oude
woningen. Typerend is een rechthoekige plattegrond, een
tamelijk gesloten gevelwand en een zadeldak tussen tuit-
gevels met schoorsteen. De woningen zijn relatief beperkt
van omvang en hebben vaak een uitbouw in de vorm van
een garage of berging. De woningen zijn overwegend
sober gedetailleerd en uitgevoerd in traditionele rode
Groninger steen.

4.4 KERNKWALITEITEN: BODEMARCHIEF 

Naast de afleesbare, zichtbare elementen en structuren
wordt het eigene van het landschap ook bepaald door het
deels onzichtbare historische bodemarchief dat gedeelte-
lijk wettelijk en deels planologisch is beschermd.
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1, 2 De identiteitsstudie van

Aduard pleit ervoor om de rijke

historie te laten fungeren als leit-

motief voor toekomstige ontwik-

kelingen. Destijds bestonden er

wellicht redenen om zo snel

mogelijk de sporen van het kloos-

terbewind uit te wissen, maar met

onze blik van vandaag kunnen wij

vooral met spijt constateren dat

de uitgesproken identiteit die 

ooit Aduard bepaalde, die van de

Cisterciënzer kloostergemeen-

schap, grotendeels is verdwenen

en is vervangen door ruimtelijke

structuren en bebouwing die wei-

nig meer met het klooster van

doen hebben. Hier en daar wor-

den sporen van het klooster weer

teruggebracht.

3 Geregistreerde archeologische

terreinen in een deel van de

gemeente Zuidhorn.

Bron: RACM - Indicatieve Kaart

Archeologische Waarden (IKAW)

1

2 3

Afleesbare en verborgen elementen bepalen gezamenlijk
de historische diepte, de gelaagdheid van het landschap. 
De eerste bewoning op de kwelderruggen en de aanleg
van wierden daarop gaat terug naar de 6e eeuw voor
onze jaartelling. Van veel wierden kan een vermoedelijke
datering van ontstaan in de IJzertijd pas met enige zeker-
heid na nader onderzoek worden vastgesteld. 
In latere perioden van stijgende zeespiegel dringt de zee
weer dieper het land in en zullen verschillende kleinere
wierden verlaten zijn. In de loop van de Vroege
Middeleeuwen worden deze wierden opnieuw bewoond.
Later ontstond wateroverlast in het agrarisch wierdege-
bied door dichtslibbing van tal van waterlopen in Noord
Groningen. De bedijking van Middag Humsterland en de
aanleg van het Aduarderdiep zijn hier een reactie op.
De nederzettingen Zuidhorn en Noordhorn waren van
het wierdegebied gescheiden door de Oude Riet, een zee-
arm die vanuit de Lauwerszee diep het land in drong en in
de 12 eeuw zijn grootste uitbreiding kende. Later slibde
de boezem dicht. Vanaf de Bronstijd raken de pleistocene
opduikingen waarop Grijpskerk, Noordhorn en Zuidhorn
liggen geïsoleerd door grootschalige veengroei.
Bewoningssporen uit de periode Midden Bronstijd tot en
met Midden IJzertijd zijn op deze opduikingen niet
bekend. Vanaf de Late IJzertijd vindt op de rug van
Grijpskerk opnieuw bewoning plaats. De bewoning is
gerelateerd aan de exploitatie en bewoning van het
Noord-Groninger kleigebied. Na de periode Late IJzertijd
- Romeinse tijd ontbreken wederom sporen van bewoning
op de genoemde pleistocene opduikingen. Hernieuwde
bewoning vindt plaats in de loop van de Vroege
Middeleeuwen wanneer een begin wordt gemaakt met
ontginning van het veen. 

4.5 CONTINUE ONTWIKKELING

Het voorgaande toont de kernkwaliteiten als resultaat van
een continue veranderingsproces. Vanaf de prilste ont-
staansgeschiedenis is het landschap in verandering, waarbij
de mens zich in de laatste periode steeds sterker heeft
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1 Sicke Benninghestede, tot

wooneenheden omgebouwde
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laten gelden. De dynamiek geldt niet alleen de veranderin-
gen van vroeger tot nu, maar zal in de toekomst zeker
niet minder aan de orde zijn. Deze veranderingen zullen
zich over het algemeen niet vanuit de cultuurhistorie aan-
dienen, maar vanuit geheel andere maatschappelijke ont-
wikkelingen. Hierbij valt te denken aan sectoren als
Landbouw, Infrastructuur, Economie enz. De wijze waarop
de cultuurhistorische factor is benoemd en ingebed in het
gemeentelijk beleid, is bepalend voor de uitkomst van het
dynamisch omgaan met behoud.

4.6 CULTUURHISTORISCH BELEID IN DE BREEDTE

Het is nog niet lang geleden dat de zorg voor cultuurhis-
torie vooral was toebedacht aan de beleidssector cultuur,
vanuit de idee dat voor de instandhouding van monumen-
ten andere beleidsvelden geen noemenswaardige rol spe-
len. In relatie met een vergelijkbare houding op andere
beleidsterreinen zien we veel overheidsorganisaties moei-
lijk integraal operen omdat er teveel vanuit een hokjes-
geest gewerkt wordt en maar weinigen in de organisatie
in staat zijn, of in staat gesteld worden om over de schut-
tingen heen te kijken. Het lijkt zo overzichtelijk en verlei-
delijk om het beleid vooral vanuit één invalshoek te bena-
deren, maar de werkelijkheid, en zeker ook die van de
monumentenzorg, is gebaat bij een integrale benadering
en een interactief optreden vanuit verschillende beleidsge-
bieden.
Cultuurhistorie wordt nog te vaak aangemerkt als een
belemmering en te weinig gezien als een kans. De toene-
mende belangstelling en maatschappelijke waardering voor
de monumentenzorg vergroot de kansen voor een zo’n
integraal beleid. De groeiende groep monumentenliefheb-
bers bestaat voor een groot deel uit aanhangers van con-
serverende monumentenzorg. Naast deze noodzakelijke
beschermingsgerichte benadering is ook de meer op
structuren en grotere schalen gerichte integrale benade-
ring die bijvoorbeeld spreekt uit de rijksnota Belvedere
van wezenlijk belang. Belvedere promoot monumenten-
zorg onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’. Maar

ook wanneer het gaat om het behoud van een monumen-
taal gebouw kunnen beide benaderingen spelen.
Aanhangers van het authentieke monument zullen een
woonboerderij als de Sicke Benninghestede als een ver-
knoeide boerderij kunnen zien, terwijl aan de andere kant
de vorm en het volume de herinnering aan boerderijen in
de kern van Noordhorn levendig houdt. Daarbij dient het
besef dat vaak alleen herbestemming de instandhouding
van het monument kan garanderen.

Omdat de maatschappij anders functioneert dan 100 jaar
geleden zijn de eisen die gesteld worden aan landschap,
dorp en bebouwing ook veranderd. Veel historische objec-
ten en elementen hebben hun oorspronkelijke functie ver-
loren en kunnen alleen in stand gehouden worden als er
ook van nieuwe functies sprake kan zijn. Dat leidt welis-
waar tot verlies van authenticiteit, maar de ontwikkelings-
geschiedenis kan door zorgvuldige aanpassing wel aflees-
baar blijven en daarmee ook het verhaal van de 
geschiedenis. 

4.7 CULTUURHISTORIE ALS ECONOMISCHE 

FACTOR 

Er is een tijd geweest dat er weinig waardering bestond
voor de oude dorpen en dito bebouwing. Voort in de
vaart der volken betekende bredere wegen en comforta-
bele huizen volgens de eisen van de tijd. Oude panden gin-
gen voor een habbekrats van de hand en gemeenten, die
forse saneringsoperaties op poten zetten, konden onver-
minderd rekenen op steun van bevolking en overheid.
Inmiddels zijn we veel genuanceerder tegen dit vooruit-
gangsgeloof aan gaan kijken en is overgeleverde erfgoed
sterk in waardering gegroeid. Het vestigingsklimaat wordt
nu positief beïnvloed door een hoog gehalte aan histori-
sche bebouwing. De Gast in Zuidhorn en de Stationsweg
in Grijpskerk bijvoorbeeld verkopen zichzelf en maar wei-
nig bewoners zullen het in hun hoofd halen hun histori-
sche villa te slopen voor een moderner exemplaar. In
Niehove is de aankoop van een woning voor de 
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1 Achter vele objecten zit een

verhaal waar je gewoonlijk aan

voorbij gaat. Het monument als

waardevol architectonisch object

waar de sociale en landbouwkun-

dige geschiedenis van de boeren-

stand samenkomen. Dit geldt

zeker voor de boerderijen van

Marten en Douwe Teenstra in de

Ruigewaard, pioniers op het

gebied van voor inpoldering en

landbouw methodes. Het monu-

mentale voorhuis (dwarshuis) van

de boerderij luidde een bloeiperio-

de voor de landbouw in, en kreeg

onder boeren veel navolging. 

2 Een veel voorkomend beeld

waarbij de historische boerderij

gezelschap heeft gekregen van een

moderne veestal (Poppemaheerd

op Heereburen te Niehove).

3  De dynamiek van het agrarische

bedrijf heeft een nauwe relatie

met de belevingswaarde van het

landschap Bij de groei van bedrij-

ven worden nieuwe bedrijfsgebou-

wen buiten de oude erfsituatie

geplaatst zonder dat de beplan-

ting wordt aangepast. Hierdoor

dreigt verrommeling van het land-

schap hetgeen nog extra opvalt als

er te lichte kleuren worden

gebruikt.

4 Boerderij Glijckema State uit

het interbellum aan de Lage Weg

te Grijpskerk.

oorspronkelijke bewoners nauwelijks nog weggelegd, van-
wege het prijsopdrijvend effect van de grote belangstelling
van buiten voor dit fraaie historische wierdedorp
Monumentenzorg helpt hier als het ware zichzelf, maar
heeft wel ondersteuning van de overheid nodig. Al was het
alleen maar om het oorspronkelijke karakter van de cul-
tuurhistorische kernkwaliteiten goed in stand te houden. 
Een bijzondere categorie van bebouwing betreft de boer-
derijen. De gemeente Zuidhorn is nog bij uitstek een
agrarische gemeente met een groot buitengebied waar
het boerenbedrijf het primaat heeft. Afgezien van afspra-
ken over beheer en gebruik van gronden in Middag
Humsterland gelden er geen bijzondere kwaliteitsafspra-
ken voor boerderijen in het landschap, anders dan de
richtlijnen uit de welstandsnota en de voorschriften uit
het bestemmingsplan. 
De historische boerderijen bepalen nog voor een groot
deel het karakter van het agrarisch landschap. De huidige
agrarische bedrijfsvoering is echter van dien aard dat op
een historische boerderij niet meer rendabel geboerd kan
worden. Mede als gevolg van de schaalvergroting in de
landbouw worden voortdurend boerderijen aan de agrari-
sche bestemming onttrokken en bouwen andere boeren
steeds grotere schuren bij hun oorspronkelijke boerderij
om hun in omvang groeiende bedrijf adequaat te kunnen
beheren. 
Bescherming van historische boerderijen die hun oor-
spronkelijke functie hebben verloren is, naast de noodzaak
van een historisch bewogen eigenaar, vooral een geld-
kwestie. Is het bewonen van een monumentaal woonhuis
financieel vaak al een begrotelijke zaak, het onderhouden
van een boerderijcomplex zonder bestemming voor de
grote schuurruimte is maar voor weinigen weggelegd.
Bescherming met adequate financiële middelen voor alle
waardevolle boerderijen in Zuidhorn zal een te forse
claim leggen op de gemeentelijke begroting.



3 2 G E M E E N T E L I J K  B E L E I D

5 Gemeentelijk beleid 



5.1 BELEIDSMISSIE

De gemeente Zuidhorn staat voor een integraal monu-
mentenbeleid waarin de bescherming van het cultureel
erfgoed op en onder de grond een belangrijke leidraad
vormt voor het beleid in beheersgebieden en bij onmoge-
lijkheid van behoud een inspiratiebron vormt of tenminste
een afwegingsfactor is bij ruimtelijke ontwikkelingen.
De gemeente kiest voor een balans die gebaseerd is op
de nuchtere constatering van de werkelijkheid van van-
daag en de bewogen wens om het cultureel erfgoed zo
goed mogelijk aan een volgende generatie over te dragen.

5.1.1 HET GELAAGDE LANDSCHAP 

Zoals uit de globale beschrijving van de cultuurhistorische
kernkwaliteiten van de gemeente blijkt, vertonen de geïn-
troduceerde schaalniveaus of lagen een grote mate van
onderlinge samenhang. Bij inpoldering horen dijken en
waterafvoer en sluizen. Logischer wijs ontwikkelen zich bij
die waterkruispunten dorpen, waarvan de bebouwing
voor een groter deel van Groningen specifiek is. Zo is de
ontwikkelingsgeschiedenis voor het gehele grondgebied
van de gemeente het gevolg van een succesvolle strijd
tegen het water, waarbij een rijkdom aan archeologische
vindplaatsen de geschiedenis zichtbaar maakt of waar later
onderzoek het verhaal van de geschiedenis nog zal verrij-
ken. De diversiteit die het gevolg is van de ontwikkelings-
geschiedenis en als het ware het verhaal ervan zichtbaar
maakt, is een kwaliteit die gekoesterd moet worden.
Het zichtbaar en herkenbaar houden van het verhaal van
de ‘Collectie Zuidhorn’ is een belangrijke beleidsambitie.
Dat betekent niet dat er vanaf heden niets meer zou
mogen veranderen, maar wel dat bij alle veranderingen
het beleid er op gericht is om de kernkwaliteiten in stand
te houden en ontwikkelingen daarop af te stemmen of er
door te laten inspireren.

5.1.2 BEHOUD EN DYNAMIEK: MAATWERK 

Zuidhorn kiest voor een aanpak waarin zowel recht
wordt gedaan aan het cultureel erfgoed als ook rekening

wordt gehouden met de eigentijdse situatie en behoeften.
Dat uit het verleden talloze voorbeelden zijn te geven
waarbij de nieuwe ontwikkelingen van de moderne tijd
veel historie hebben vernietigd, wil niet zeggen dat het
ook niet anders kan. Ook daarvan zijn gelukkig voorbeel-
den te geven. Hoewel met name de grote infrastructurele
werken zich vaak scherp en onaangepast in het landschap
manifesteren, laten ze aan de andere kant de omgeving
aan weerszijden ongemoeid, hetgeen bijvoorbeeld in de
verkaveling nog goed zichtbaar is. In de identiteitsstudie
voor Aduard wordt dit een autonome ontwikkeling
genoemd, ofwel een ingreep die is gedaan los van de
waarden of kenmerken van de landschappelijke omgeving.
Zoals met verschillende andere voorbeelden in de kantlijn
is aangegeven, leiden ontwikkelingen tot een verandering
van de bestaande situatie waardoor het verhaal van de
geschiedenis zijn continuïteit kan verliezen. Niet omdat dit
noodzakelijkerwijs het gevolg moest zijn, maar bijvoor-
beeld omdat er nooit door betrokkenen aan gedacht is
dat de cultuurhistorie hier misschien wel eens een prikke-
lende inspiratie zou kunnen bieden voor de koers van
bepaalde ontwikkelingen. Of de cultuurhistorische factor
kwam pas in beeld toen alles nagenoeg in kannen en krui-
ken was, waardoor men niet meer open stond voor ande-
re invloeden.
De gemeente omarmt het Belvedere gedachtegoed in het
besef dat het monumentale object wellicht niet altijd
overeind kan blijven, maar dat de historie in een dergelijk
geval wel in het beeld of in planvorming moet worden
meegewogen. Zuidhorn stelt daarin het versterken van
haar kernkwaliteiten voorop.

5.1.3 INTEGRALITEIT

De gemeente Zuidhorn kiest voor een brede integrale
benadering van het erfgoedbeleid. De dynamiek van alle-
dag vraagt in dit verband om maatwerk, waarbij in de
gemeentelijke organisatie wordt voorzien in het stimule-
ren en bewaken van de integrale aanpak. Veel meer dan op
het eerste gezicht misschien voor de hand ligt kan er op
tal van terreinen in dit verband winst worden geboekt,
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zoals sommige kantlijnvoorbeelden aangeven. Zo draagt
instandhouding van het culturele erfgoed bijvoorbeeld
positief bij aan het vestigingsklimaat en kan het door de
toeristische potenties en recreatieve mogelijkheden een
motor zijn voor economische groei. 

Bij de ontwikkeling van een aantrekkelijke woonomgeving
speelt de cultuurhistorische factor een steeds belangrijker
rol. Dat uit zich niet alleen in de grote aantrekkingskracht
van zogenaamde retrobouw, waarvan de vormgeving los-
jes is gebaseerd op historische voorbeelden en die soms
zoals in Helmond/Brandevoort een heel stadsdeel bepaalt.
Maar er is ook de groeiende praktijk om in uitbreidings-
plannen veel meer aandacht te schenken aan het oor-
spronkelijke ontwikkelingspatroon. De laatste plannen
voor de Oostrand van Zuidhorn zijn daarvan een goed
voorbeeld.

De ontwikkelingen in de landbouw leiden enerzijds tot
steeds grootschaliger bedrijven, terwijl aan de andere kant
een groot aantal boerderijen aan het agrarisch bedrijf
wordt onttrokken. Door het bevorderen van andere
bestemmingsmogelijkheden kan een deel van deze boer-
derijen op grond van een gezonde financiële basis in stand
gehouden worden. Aan de andere kant spant de gemeente
zich in om de ruimtelijke kwaliteit van de steeds groter
groeiende boerderijen van voldoende kwaliteit te laten
zijn.

Het feit dat de nieuwe ‘architectuurnota’ van het rijk door
zeven ministeries wordt uitgebracht, brengt tenminste de
verwevenheid van de cultuur historische factor met een
grote diversiteit aan beleidsterreinen in beeld. Zeker op
het gemeentelijk erf waar alle beleid tot concrete resulta-
ten moet leiden is deze verwevenheid evident.

5.2 BELEIDSVOORNEMENS

De beleidsvoornemens zijn onderverdeeld in de volgende
categorieën:

• Beleidsuitvoering (BU)
• Beleidsinstrumentarium (BI)
• Communicatie (CO) 
Per categorie zijn de beleidsvoornemens genummerd en
nader gerangschikt.

5.2.1 BELEIDSUITVOERING (BU)

5.2.1.1 Organisatiestructuur
Het cultuurhistorisch erfgoed wordt regelmatig bedreigd
door ontwikkelingen van buitenaf, zoals de verschuiving
van een multifunctioneel gebied naar een monofunctio-
neel, noodzakelijke infrastructurele werken (nat en
droog), dorpsuitbreidingen en dergelijke. In lijn met het
Belvederebeleid wil de gemeente deze bedreigingen zo
veel mogelijk ombuigen in kansen en mogelijkheden om
aangetaste kernkwaliteiten weer vitaler en beter herken-
baar te maken (zie ook BI 1).

BU 1 Instellen SMAAK meldpunt voor cultuurhistorie 

en ruimtelijke kwaliteit 

Omdat de inbreng van de cultuurhistorische component
voor lang niet alle beleidssectoren als vanzelfsprekend
wordt beschouwd, voorziet de gemeente in de instelling
van een SMAAK meldpunt. SMAAK staat voor steden-
bouw, monumenten, architectuur, archeologie en kunst en
is geïnspireerd door analoog beleid onder dezelfde naam
van het Bureau van de Rijksbouwmeester. 
In dit verzamelpunt worden alle beleidsinitiatieven en uit-
voeringsplannen getoetst op hun relatie met cultuur, his-
torie en ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkelingen en beleids-
voornemens op alle beleidsterreinen waarbij de openbare
ruimte in het geding is worden tegen het SMAAK-licht
gehouden.
Uitgangspunt is dat bij geduide ontwikkelingen de cultuur-
historie in beeld is en één van de wegingsfactoren vormt
en dat in de uiteindelijke de keuzes het verband met de
cultuurhistorie wordt gemotiveerd. Dit betekent niet dat
alle ontwikkelingen in Zuidhorn voortaan op de historie
gebaseerd moeten worden, maar wel dat de cultuurhisto-
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rische factor meer als inspiratiebron zal worden ingezet
en dat de afwegingen in dat verband worden aangegeven.
Het Belvedere-thema ‘behoud door ontwikkeling’ zal hier
een leidend principe zijn.
Het is nog onderwerp van nadere overweging of het
SMAAK meldpunt door een persoon of door een com-
missie ingevuld moet worden en hoe een en ander in de
gemeentelijke organisatie wordt geïntegreerd. 
Omdat de relatie van cultuurhistorie met ruimtelijke
ordening en welstandszorg het meest direct is, wordt
voor deze beleidsterreinen binnen het SMAAK-kader een
aparte procedure ontwikkeld, waarbij de cultuurhistori-
sche component meer expliciet en vroegtijdig in de
beleidsvorming wordt betrokken.

5.2.1.2 Advisering inzake monumenten
De gemeente Zuidhorn kent op basis van haar monumen-
tenverordening twee zogeheten monumentencommissies.
De één is de gemeentelijke monumentencommissie zoals
bedoeld de Monumentenwet (1988). Deze is onderge-
bracht bij Libau. Deze commissie adviseert met name
over formele zaken zoals deze in de Monumentenwet zijn
aangegeven. De Monumentencommissie van Libau bestaat
uit vijf deskundigen met uiteenlopende expertise op het
gebied van monumentenzorg, aangevuld met door het
gemeentebestuur aangewezen plaatselijke leden.
Daarnaast heeft de gemeente een Adviescommissie
Gemeentelijk Monumentenbeleid (AGM) in het leven
geroepen, die uitsluitend bestaat uit plaatselijke leden
welke een eigen adviserende taak hebben, die zij al dan
niet gevraagd uitvoeren.
De gemeente acht het een goede zaak om deze situatie te
continueren omdat zij daarmee verzekerd is van een
direct betrokken inbreng vanuit de eigen omgeving en
daarnaast kan steunen op de brede en meer algemene
expertise van de Libau commissie, die ook voor 21 ande-
re Groninger gemeenten adviseert.

BU 2 Uitbreiding taken Adviescommissie Gemeentelijk

Monumentenbeleid (AGM) 

Monumentenplatform
De gemeente Zuidhorn kent een groot aantal organisaties
die op een of andere manier betrokken zijn bij de zorg
voor het cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente vindt
het een groot goed dat een dergelijke betrokkenheid bij
grote groepen van de bevolking speelt, hetgeen onder
meer tot uiting komt in de jaarlijkse Open
Monumentendag.
De gemeente wil het contact met deze organisaties ver-
sterken en organiseert daartoe een jaarlijks structureel
platformoverleg waarin partijen elkaar wederzijds kunnen
informeren en plannen voor de toekomst op elkaar kun-
nen afstemmen.

Monumentenprijs
Het belang en effect van een goede zorg voor de histori-
sche kernkwaliteiten moet op verschillende manieren
worden uitgedragen, niet alleen ter stimulering van de
betrokkenen maar ook om voor meer afstandelijke der-
den de kwaliteit ervan en de noodzakelijke zorg ervoor
duidelijk te maken.
De gemeente zal hiertoe een jaarlijkse monumentenprijs
in het leven roepen waarbij voorbeeldige situaties of ont-
wikkelingen in het zonnetje worden gezet. Er wordt
gedacht aan jaarlijks verschillende accenten gericht op bij-
zondere prestaties op het gebied van bijvoorbeeld:
opdrachtgeverschap, persoonlijke inzet, restauratie of
onderhoud, herbestemming, Belvedere en dergelijke.
Behalve een prijs voor de gelauwerde, wordt voorzien in
een publicatie waarin naast de prijswinnaar ook andere
genomineerden nader worden beschouwd. Hierin ziet de
gemeente een taak weggelegd voor de Adviescommissie
Gemeentelijk Monumentenbeleid in de vorm van het aan-
dragen van en voorstellen doen voor genomineerden.

G E M E E N T E L I J K  B E L E I D

1

2

3

1 De nieuwbouwwijk Brandevoort in Helmond met historiserende 

bebouwing.

2 Visvliet is een toeristische trekpleister.

3 Herbestemde boerderij bij Visvliet.



3 6

5.2.2 BELEIDINSTRUMENTARIUM (BI)

5.2.2.1 Afstemmen en verder ontwikkelen van bestaande
beleidsinstrumenten

BI 1 Nader uitwerken van de kernkwaliteiten van de gemeente

De kernkwaliteiten van de gemeente Zuidhorn zijn rich-
tinggevend voor het cultuurhistorisch beleid van de
gemeente.
Hiertoe dienen de in deze nota genoemde aspecten te
worden uitgewerkt in een samenhangend verhaal over
geschiedenis en archeologie van landschap, nederzettingen
en bebouwing.
In samenhang met andere beleidsterreinen wordt ernaar
gestreefd om voor elke kern een identiteitsstudie op te
stellen. 
De identiteitsstudie brengt aldus de historische ontwikke-
ling van het dorp in beeld en benoemt kwaliteiten en dis-
kwaliteiten ten aanzien van de ruimte bebouwing en func-
tionaliteit. De identiteitsstudie dient als basis voor (her-
zien) ruimtelijk beleid, welstandsbeleid en beschermings-
beleid en kan een inspiratiebron vormen voor nieuwe
ontwikkelingen
In samenhang met andere beleidsterreinen wordt ook van
het landschap een identiteitsstudie opgesteld. Dit kan
vorm krijgen in een zogenaamd landschapsontwikkelings-
plan (LOP). Het reeds in samenwerking met de andere
gemeenten in het Westerkwartier ontwikkelde
Landschappelijk Raamplan en het convenant
Middag/Humsterland vormen hiervoor al een belangrijke
basis.

BI 2 Ontwikkeling kernkwaliteiten in samenhang met 

vergroten mogelijkheden recreatie en toerisme

Door in te zetten op behoud, versterking en ontwikkelin-
gen van de kernkwaliteiten zal de eigen identiteit en de
herkenbaarheid van de diversiteit van landschap en neder-
zettingen op het gemeentelijk grondgebied aan kwaliteit
winnen. Verbetering van de historisch geënte ruimtelijke
kwaliteit zal de aantrekkelijkheid van het gebied verder

doen toenemen en ondernemers verleiden (meer) in te
zetten op cultuurtoerisme. Aanleg van recreatieve voor-
zieningen in relatie met de historisch geografische ontwik-
kelingen zal de doordringbaarheid en/of beleefbaarheid
van het gemeentelijk erf vergroten. Koestering van cul-
tuurhistorie is de beste katalysator voor cultuurtoerisme.

BI 3 Beeldkwaliteitplannen opstellen voor dorpsgezichten
Naast de van rijkswege beschermde dorpsgezichten van
Saaksum, Niehove en Zuidhorn (laatstgenoemde betreft
het gebied De Gast-Hoofdstraat en is in voorbereiding),
kent de gemeente nog tal van kernen die historisch zoda-
nig waardevol zijn dat zij een bepaalde vorm van bescher-
ming verdienen. Naast de structuur van de nederzetting
gaat het dan ook om de historische bebouwing. Voor de
historische identiteit van de dorpen is het van belang dat
de samenhang tussen de dorpsstructuur en bebouwing
gehandhaafd blijft. Dit vormt één van de belangrijkste
kernkwaliteiten van de gemeente. 
Zuidhorn kiest daarom voor een beleid dat gericht is op
behoud en versterking van de voor het historische dorps-
gezicht belangrijke samenhangende elementen. Met
betrekking tot de bebouwing is met name het deel dat
zichtbaar is vanaf de openbare weg van belang. In samen-
hang met de ruimtelijke structuur en de inrichting ervan
bepaalt dit in belangrijke mate het dorpsbeeld.
Door middel van het beeldkwaliteitplan (BKP) kiest
Zuidhorn voor meer algemene beschermende zorg voor
het thematische aspect van de dorpsbebouwing in dit ver-
band. Daarmee richt het beleid zich meer op de kwaliteit
van de historische bebouwing en structuren in onderlinge
samenhang dan op de bescherming van het afzonderlijke
object. 
In aanvulling op de welstandsnota en als uitwerking van de
identiteitsstudie zullen daartoe voor alle kernen beeld-
kwaliteitplannen worden opgesteld, waarin per kern van
de historisch relevante delen het betreffende beleid wordt
aangegeven.
Bescherming is in het beeldkwaliteitplan gericht op de
kwaliteit van het integrale ruimtelijk beeld en het geza-
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menlijk (dorps)belang voor een aantrekkelijk harmonisch
historisch geënt dorpsbeeld. Naast het reguliere vergun-
ningssysteem is het beleid met name gericht op stimule-
ring en financiële ondersteuning en veel minder op dwang
en verbod.

BI 4 Gemeentelijke monumentenlijst

Naast de relatieve bescherming van een heel groot deel
van het cultuurhistorisch erfgoed door middel van het
Beeldkwaliteitplan is er een aantal objecten dat voor de
karakteristiek en het verleden van Zuidhorn van een dus-
danig belang is, dat dit een aparte status van gemeentelijk
monument rechtvaardigt. Afgezien van enkele bijzondere
objecten in de thematische benadering van de beeldkwali-
teitplannen zal het accent vooral liggen op markante
voorbeelden van industriële bebouwing, civieltechnische
werken, boerderijen, archeologische vindplaatsen en der-
gelijke.
In relatie met de meer algemeen werkende bescherming
van het Beeldkwaliteitplan zal Zuidhorn terughoudend zijn
ten aanzien van het aantal gemeentelijke monumenten in
de dorpskernen. De in de Beeldkwaliteitplannen benoem-
de status van beeldbepalende panden betekent dat even-
tuele sloop van deze objecten aan een kwaliteitsvergun-
ning is verbonden. 
Zuidhorn is van mening dat de status van gemeentelijk
monument voor de gemeente mogelijk ook bepaalde
financiële verplichtingen met zich mee brengt. De verschil-
lende mogelijkheden in dit verband zullen nader worden
onderzocht. Omdat geldelijke ondersteuning in geval van
boerderijen gelet op de financiële ruimte van de gemeen-
te beperkt zal zijn, is bescherming als gemeentelijk monu-
ment van een substantieel aantal historisch waardevolle
boerderijen al snel gratuit. Het aantal boerderijen op de
gemeentelijke monumentenlijst zal derhalve beperkt zijn.
Naast algemene selectiecriteria zal met name gekozen
worden voor boerderijen die in relatie met de kernkwali-
teiten (letterlijk) een bijzondere positie innemen.

BI 5 Bevorderen herbestemming Boerderijen

De instandhouding van boerderijen die hun agrarische
functie zijn kwijtgeraakt is vooral gebaat bij de mogelijk-
heid van nieuwe functies. De gemeente zet zich derhalve
in voor een zodanige herbestemming van historische
boerderijen, dat met behoud van het karakter, de instand-
houding ervan een financieel reële optie is.

BI 6 Buitenbouw: stimuleren nieuwe invulling 

Wanneer een boerderij zijn functie heeft verloren en
door gebrek aan onderhoud niet meer in stand gehouden
kan worden, is Zuidhorn er voor in om in geval van land-
schappelijk waarvolle situatie ruimte te scheppen voor
woningbouw binnen de ruimtelijke kaders van het oude
boerderijerf. Dergelijke ontwikkelingen zijn alleen in beeld
wanneer de landschappelijke infrastructuur wordt hersteld
en versterkt en wanneer sprake is van landschappelijk
verantwoorde nieuwbouw. 
Deze optie betekent invulling in het kader van het project
Buitenbouw, zoals dat bijvoorbeeld in nadere uitwerkingen
ook in het Landschappelijk Raamplan voor Noord
Groningen is opgenomen.
De keuze voor de realisatie van Buitenbouw en de ruim-
telijke en architectonische criteria zullen per geval afzon-
derlijk worden vastgesteld. 

BI 7 Bevorderen rijkssubsidies inzake restauratie rijksmonumenten

Met betrekking tot de rijksmonumenten volgt de gemeen-
te het rijksbeleid. Op grond van de monumentenwet en
haar eigen monumentenverordening heeft de gemeente
een belangrijke rol in onder meer de vergunningverlening
inzake monumenten. Op korte termijn worden hierin
geen grote veranderingen verwacht. Dit speelt wel bij de
taken van de gemeenten ten aanzien van subsidies en
andere faciliteiten, welke voorzover zij uitvoering van
rijksbeleid betreffen naar verwachting zullen worden
opgeheven. 
De effecten van de op handen zijnde nieuwe financiële
ondersteuningsmaatregelen zoals deze zullen worden
vastgelegd in het Besluit Rijksregeling Instandhouding van
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Monumenten (BRIM), betekenen volgens alle beheerders
van monumentale panden het einde van substantiële res-
tauraties. De regeling richt zich namelijk met name op
instandhouding en gaat uit van een algemeen goede
onderhoudstechnische staat van de rijksmonumenten in
Nederland. 
Behalve in de gemeente Zuidhorn is ook op tal van ande-
re plaatsen in Nederland sprake van een omvangrijke res-
tauratiebehoefte. De gemeente zet zich derhalve in om
op bestuurlijk niveau in gezamenlijk gemeentelijk en pro-
vinciaal verband de nieuwe regeling ten gunste van ook
restauraties bij te stellen.

BI 8 Implementeren gemeentelijke archeologische 

monumentenzorg

Naar verwachting zal de Malta wetgeving in 2006 gaan
vigeren hetgeen uitgesproken taken voor de gemeente
met zich meebrengt. Meer nog dan bij de gebouwde
monumentenzorg zijn verreweg de meeste Groninger
gemeenten hiervoor niet geëquipeerd. 
Het ligt voor de hand hier een parallel te trekken met de
advies- en ondersteuningsfunctie die Libau hier sinds de
invoering van de Monumentenwet (1988) voor gemeenten
bekleed. Via het Steunpunt levert Libau sinds enkele jaren
verschillende gemeenten een ‘monumentenambtenaar’ op
afroep, die de gemeenten bij hun taak voor de gebouwde
monumentenzorg concreet ambtelijk ondersteunt; de
zogenaamde vliegende keep. Ook voor de archeologie is
door Libau Steunpunt een ‘vliegende keep’ aangesteld
waarbij het dan met name gaat om ambtelijke ondersteu-
ning op het gebied van beleid, zoals het beoordelen, bege-
leiden en controleren van concrete projecten en advise-
ring inzake bestemmingsplannen en aanlegvergunningen.
Zuidhorn is in dit verband voornemens bij Libau een
bepaalde hoeveelheid expertise in te huren waarmee de
noodzakelijke ambtelijke inbreng en betrokkenheid wordt
gewaarborgd.Mede om te voorkomen dat voor veel
(bouw)activiteiten steeds gemotiveerde vrijstellingen moe-
ten worden verleend, zal een speerpuntennota voor de
archeologie met een verordening worden opgesteld.

5.2.2.2 Stimuleren van onderhoud
BI 9 Stimuleren onderhoud rijksmonumenten
In tegenstelling tot de huidige praktijk heeft de gemeente
binnenkort van rijkswege geen taak meer in de financiële
ondersteuning van z.g. fiscaal relevante monumenteneige-
naren. Bezitters van rijksmonumenten regelen hun onder-
houdsfaciliteiten rechtstreeks met de fiscus. Voor monu-
menten die niet fiscaal relevant zijn, geldt een subsidiere-
giem dat op rijksniveau zal worden uitgevoerd. Voor deze
laatste categorie geldt dat meerjarige instandhoudingplan-
nen voorwaarde zijn voor het verlenen van subsidie. Naar
gelang de fiscale status van de eigenaar zijn monumenten
onder te verdelen in verschillende categorieën.
Woonhuizen en boerderijen zijn veelal in handen van par-
ticuliere eigenaren die aanspraak kunnen maken op fiscale
faciliteiten in geval van onderhoud. Monumenten als ker-
ken en molens, meestal in handen van niet-particulieren,
vallen in de z.g. Instandhoudingssubsidieregeling (BRIM). 
Ter bevordering van een adequate staat van onderhoud
subsidieert de gemeente de opstelling van instandhouding-
plannen voor rijksmonumenten die niet binnen de fiscale
regeling vallen. De mogelijkheden van het instellen van
een revolving fund zullen nader worden onderzocht.

BI 10 Vaststellen subsidieverordening inzake waardevolle objecten

Ter ondersteuning van haar beleid inzake waardevolle
objecten zal de gemeente een subsidieverordening opstel-
len waarin zij zal voorzien in subsidies ter stimulering van
onderhoud en restauratie van het particulier bouwkundig
historische erfgoed. Voor objecten in Beeldkwaliteitplan-
gebieden zullen met name relatief bescheiden stimule-
ringssubsidies voor restauratief herstel van elementen als
schoorstenen, bewerkelijke lijstgoten, lijstwerk en decora-
ties en dergelijke.
Voor objecten op de gemeentelijke monumentenlijst zal
de subsidie zich vooral richten op de ondersteuning van
kostbare restauratiewerken die van belang zijn voor de
monumentale status van het pand. Onderhoud zoals schil-
derwerk zal in principe niet subsidiabel zijn.
Voor boerderijen zal subsidie zich met name richten op
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het woonhuis en de decoratieve elementen van de
bedrijfsbebouwing zoals uilenborden en lijstgoten.
Financiële ondersteuning van de instandhouding van boer-
derijen zal zich in gelijke mate verhouden met die voor
woonhuizen. Dit vindt mede haar grond in het feit dat
boerderijen naast hun woonfunctie met name een
bedrijfsfunctie hebben. Dankzij deze combinatie verkeren
beide - bij een gezond bedrijf - in goede staat. De instand-
houding van een boerderij van het formaat zoals wij deze
in Zuidhorn aantreffen vraagt een bedrijfsmatig econo-
misch rendabel gebruik van de grote schuren of anders
tenminste een goedgevulde portemonnee (zie BI 5).

Voor de gemeentelijke monumenten voorziet Zuidhorn in
de kosten van een eenmalige inspectie van de bouwkundi-
ge staat door de Stichting Monumentenwacht Groningen.
Voor de aan te wijzen gemeentelijke monumenten neemt
de gemeente de abonnementskosten van de Monumen-
tenwacht voor haar rekening.

BI 11 Stimulering gebruik Onderhoudsfonds 

Gemeentelijke Monumenten

Op initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het
Nationaal Restauratiefonds is een revolving fund construc-
tie in het leven geroepen, die voor de provincie
Groningen met bijdragen van het Provinciaal bestuur, het
Scholtenfonds en de regionale VSB bank voorziet in een
voorlopig kapitaal van bijna €700.000, - dat wordt besteed
aan leningen met een lage rente voor restauraties van
gemeentelijke monumenten.
Gemeentelijke beeldbepalende panden en gemeentelijke
monumenten komen voor zover het vermogen strekt, in
aanmerking voor een lening op voorwaarde dat de betref-
fende gemeente een gemeentegarantie verstrekt. In voor-
komende gevallen zal de gemeente hier in principe posi-
tief beslissen.
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5.2.3 COMMUNICATIE: CULTUURHISTORISCH BESEF EN 

DRAAGVLAK (CO)

De zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed is een zorg
die het gemeentebestuur deelt met een meerderheid van
de inwoners van de gemeente Zuidhorn. De inspanningen
die de gemeente zich op dit gebied getroost zijn echter
lang niet altijd bekend bij betrokkenen. Omdat in gemeen-
telijke beleidskeuzes de afwegingen voor het al dan niet
letterlijke behoud van historische situaties of objecten
niet altijd expliciet worden verwoord, kan het beeld ont-
staan dat de gemeente de cultuurhistorie niet serieus
genoeg neemt. De gemeente zal zich in voorkomende
gevallen in relevante media expliciet verantwoorden voor
haar beleidskeuzes in relatie tot de cultuurhistorie. In
deze nota neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid
ten aanzien van een integraal cultuurhistorisch beleid.
Daarmee is de kous echter niet af, immers zonder de
inzet en medewerking van particulieren en eigenaren van
monumenten zal het gemeentelijk beleid onvoldoende
soulaas bieden. Ook in financieel opzicht zijn de mogelijk-
heden van de gemeente beperkt en wordt een beroep
gedaan op de eigen inbreng van eigenaren en bewoners.

CO 1 Bevorderen interne en externe communicatie

De gemeente Zuidhorn wil door middel van goede com-
municatie en voorlichting het draagvlak voor cultuurhisto-
risch beleid verbreden (zie BU 2). Zij hecht belang aan
een zo goed mogelijke afstemming en onderlinge verster-
king van activiteiten in het veld van betrokken organisaties
en het werkterrein van de gemeente. Intern wil zij hierin
voorzien door het SMAAK meldpunt (zie BU 1). Extern
acht zij de instelling van een monumentenplatform van
belang dat tenminste eenmaal per jaar bijeenkomt 
(zie BU 2).

CO 2 Collectie Zuidhorn digitaal

Vergroten van historische kennis intensiveert beleving van
het gelaagde landschap. Voorlichting en 
verspreiding van kennis zal het draagvlak voor het cultuur-
historisch beleid versterken. Hiertoe 

streeft de gemeenten naar het ontwikkelen van een goed
toegankelijke digitale database betreffende het cultureel
erfgoed. 
Om de kennis en toegankelijkheid van het cultuurhisto-
risch erfgoed van de gemeente Zuidhorn te vergroten zal
de ‘Collectie Zuidhorn’ digitaal en dus ook via Internet
toegankelijk worden gemaakt. De gemeente kiest hier
voor gebruikmaking van bestaande gegevens, zoals deze
bijvoorbeeld bij Libau aanwezig zijn en is voornemens zo
veel mogelijk nuttig gebruik te maken van bestaande sys-
temen en zich daarbij al dan niet aan te sluiten bij
bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden in dit
kader.
Behalve historische wetenswaardigheden wordt ook de
nodige praktische informatie ter beschikking gesteld. 

CO 3 Bevorderen erfgoededucatie

Zuidhorn zal activiteiten op het gebied van erfgoededuca-
tie voor het basisonderwijs stimuleren en ondersteunen.
Klinkt er al regelmatig kritiek op de omvang van het
geschiedkundige onderwijs in Nederland, de historische
kennis van de eigen omgeving blijft ook maar al te vaak
onderbelicht. De gemeente Zuidhorn is van oordeel dat in
het basisonderwijs de leerlingen kennis moeten kunnen
nemen van de historie van hun eigen leefgebied en de
daarvan overgeleverde elementen van landschap, bodem-
archief en bebouwing moeten kunnen herkennen en dui-
den. De gemeente steunt derhalve initiatieven die in dit
verband door relevante en ter zake kundige partijen wor-
den ontwikkeld. 

CO 4 Bevorderen publieksactiviteiten

De gemeente is verheugd over de betrokkenheid die
grote groepen inwoners aan de dag leggen tijdens de jaar-
lijkse Open Monumentendag. De gemeente gaat door met
het ondersteunen van de activiteiten in het kader van de
Open Monumentendag. Om daarnaast nog meer aandacht
te vragen voor het cultureel erfgoed in het algemeen en
het omgaan met kernkwaliteiten in het bijzonder, stelt de
gemeente een jaarlijkse Monumentenprijs in (zie BU 2).
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5.3 MAATREGELENUITVOERINGSPROGRAMMA

Het zal duidelijk zijn dat niet alle nieuwe beleidsvoornemens in één keer kunnen worden aangepakt en uitgevoerd. 
Daarom zullen er prioriteiten gesteld moeten worden waarbij de navolgende verdeling behulpzaam kan zijn:

Maatregelenuitvoeringsplan Korte termijn Middellange termijn
(KT: 0-4 jaar) (MT: 4-8 jaar)

Maatregelen beleidsuitvoering
BU 1 Instellen SMAAK meldpunt KT
BU 2   Uitbreiding taken AGM KT 

Maatregelen beleidsinstrumentarium 
BI 1 Vervaardigen identiteitsstudies KT
BI 2 Bevorderen recreatie en toerisme KT MT
BI 3 Opstellen beeldkwaliteitplannen KT
BI 4 Gemeentelijke monumentenlijst opstellen KT
BI 5 Bevorderen herbestemming boerderijen KT MT
BI 6 Buitenbouw: stimuleren nieuwe invulling KT MT
BI 7 Bevorderen rijkssubsidies inzake restaurati 

rijksmonumenten KT
BI 8 Implementeren gemeentelijke archeologische 

Monumentenzorg; opstellen speerpuntennota KT
BI 9 Stimuleren onderhoud rijksmonumenten KT MT
BI 10 Vaststellen gemeentelijke subsidieverordening

inzake waardevolle objecten MT
BI 11 Stimuleren gebruik Onderhoudsfonds 

Gemeentelijke Monumenten KT MT

Maatregelen communicatie
CI 1 Bevorderen interne en externe communicatie KT MT
CO 2 Digitaal ontsluiten Collectie Zuidhorn MT
CO 3 Bevorderen erfgoededucatie MT
CO 4 Bevorderen publieksactiviteiten KT MT
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6 Bijlagen 



6.1 VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST 

geomorfologische ondergrond
geomorfologie: verklarende beschrijving van de vormen
van de aardoppervlakte in verband met de wijze van hun
ontstaan.

gratuit
ongegrond, los. Dat kan men gemakkelijk zeggen, maar
niet motiveren (zonder dat er verplichtingen tegenover
staan).

ODB
Objecten Data Bank: database met kerngegevens van 
rijksmonumenten ingesteld door de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten te Zeist.

pleistocene opduikingen
keileem- en dekzandafzettingen uit het Pleistoceen. Het
geologisch tijdvak (vroeger diluvium genoemd) is een sub-
periode uit de geologische geschiedenis van de aarde tus-
sen 2,588 miljoen jaar en 10.000 jaar geleden 
(bron: nl.wikipedia.org).

radiaire wierde
wierde met straalsgewijze of stervormige perceels- en
padenstructuur.

retrobouw
retro: [Lat.] terug. Retrobouw: nieuwbouw die verwijst
naar eerdere architectuurstijlen.

revolving fund
financiële constructie waarbij de verstrekte leningen
terugvloeien in het fonds en zo telkens opnieuw kunnen
worden ingezet.

tabula rasa
een onbeschreven blad papier. Een schone lei, al het voor-
gaande buiten beschouwing latend.

VSB fonds
het VSB fonds wil bijdragen aan het behoud en de verbe-
tering van een leefbare Nederlandse samenleving, met het
oog op een duurzame toekomst. Het fonds komt voort
uit de spaarbanken die vanaf het begin van de 19de eeuw
niet alleen de spaarzin bevorderden, maar ook geld
beschikbaar stelden voor maatschappelijke doelen 
(bron: www.vsbfonds.nl).

zijlen
zijl: uitwateringssluis (soms tevens schutsluis).
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6.3 OVERZICHT VAN BELANGENVERENIGINGEN 

EN STICHTINGEN DIE IN DE GEMEENTE 

ZUIDHORN ACTIEF ZIJN OP HET GEBIED VAN 

CULTUREEL ERFGOED 

Comité Open Monumentendag
P/a de heer M.J. IJzerman
9743 AP GRONINGEN

Historische Vereniging Aduard
P/a de heer F. den Haring
Albert Harkemaweg 45
9831 SW ADUARD

Stichting Zuiderpoort klooster Aduard
P/a mevrouw L.J. de Lange
Dorpsstraat 28
9832 PD DEN HORN

Stichting tot Behoud van Aduarder Monumenten
P/a mevrouw D. Vonk-Hennig
Weersterweg 20
9832 TE DEN HORN

Plaatselijke commissie van de St. Oude Groninger Kerken
P/a de heer J.M. Boersma
S. Veldstraweg 17
9833 PA DEN HAM

Vereniging Vrienden van de Hamsterborg
P/a S. Veldstraweg 25
9833 TA DEN HAM

Stichting “Vrienden van het kerkje van Den Horn”
P/a mevrouw T. Schaeffer-van Seters
Kerkweg 20
9832 TE DEN HORN

Stichting Kluften en Waarden
P/a mevrouw H.J. Kloppenburg-Hoiting
Hogedijk 5
9842 PZ NIEZIJL

Stichting tot Behoud Grijpskerker Monumenten
P/a mevrouw L. Buiskool-Sijtsma
Lageweg 40
9843 TJ GRIJPSKERK

Historische Kring Humerike
P/a de heer A.W. van der Leij
Kerkstraat 13
9884 PC NIEHOVE

Plaatselijke Commissie van de Stichting Oude Groninger
Kerken
P/a de heer M.I. Clobus
Tilstok 1
9884 PE NIEHOVE

Plaatselijke Commissie van de Stichting Oude Groninger
Kerken
P/a mevrouw H.J. Kloppenburg-Hoiting
Hogedijk 5
9842 PZ NIEZIJL

Molencommissie Noordhorn
P/a mevrouw C.G. van den Bos-van Oostveen
Schipperstraat 2
9804 PN NOORDHORN

Plaatselijke Commissie van de Stichting Oude Groninger
Kerken
P/a de heer R.J. Nijhof
Balkstreek 2
9845 AE VISVLIET

Stichting Visvliet Archief
P/a mevrouw A.J.W.B. van der Vlis
Heirweg 34 
9845 AD VISVLIET

Historische Kring Zuidhorn
P/a mevrouw A. Woudstra
Hooglanden 8
9801 LB ZUIDHORN
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6.4 OVERZICHT VAN DE GEBOUWDE RIJKSMONUMENTEN EN 

ARCHEOLOGISCHE RIJKSMONUMENTEN IN DE GEMEENTE ZUIDHORN

Rijksnr Straat Huisnr Postcode Plaatsnaam Object

7071 Burg. van Barneveldweg 3 9831 RD Aduard Boerderij

7075 Burgemeester Seinenstraat 42 9831 PX Aduard  Klooster, kloosteronderdeel

516311 Burgemeester Seinenstraat 72 9831 PZ Aduard Woonhuis 

7073 Hofstraat 47 9831 RB Aduard Kerkelijke dienstwoning

7074 Kaakheem 2 9831 RC Aduard Woonhuis

7076 E H Woltersweg [Bij] 17 9830 AA Aduard Brug

7080 Dominee Koppiusweg 2 9833 PD Den Ham Werk-woonhuis 

7081 Dominee Koppiusweg 42 9833 PD Den Ham Kerk en kerkonderdeel 

7082 S Veldstraweg 25 9833 TA Den Ham Boerderij 

7072 Dorpsstraat 6 9832 PD Den Horn Boerderij

516312 Dorpsstraat 7  9832 PB Den Horn Kerk en kerkonderdeel 

7083 Weersterweg 14 9832 TE Den Horn Boerderij 

7084 Weersterweg 20 9832 TE Den Horn Boerderij 

7077 Aduarderdiep 1 9833 TG Fransum Industrie- en poldermolen

7078 Fransumerweg 2 9833 TC Fransum Boerderij 

7079 Fransumerweg 4 9833 TC Fransum Kerk en kerkonderdeel 

516308 Groningerstraatweg 23 9843 AA Grijpskerk Woonhuis 

516304 Groningerstraatweg 64  9843 AC Grijpskerk Woonhuis 

18788 Herestraat 18 9843 AK Grijpskerk Kerk en kerkonderdeel

516316 Herestraat 50  9843 AL Grijpskerk Bestuursgebouw 

18790 Kerkplein 2 9843 HB Grijpskerk Kerkelijke dienstwoning

18789 Kerkplein 11 9843 HB Grijpskerk Kerk en kerkonderdeel 

516291 Kievitsweg 22 9843 HA Grijpskerk Dienstwoning

516290 Kievitsweg 26 9843 HA Grijpskerk Industrie

Rijksnr Straat Huisnr Postcode Plaatsnaam Object

516294 Kievitsweg [Bij] 26 9843 HA Grijpskerk Industrie

516292 Kievitsweg 30 9843 HA Grijpskerk Industrie

516296 Kievitsweg 36 9843 HA Grijpskerk Horeca 

516293 Kievitsweg 38 9843 HA Grijpskerk Industrie

516295 Kievitsweg 42  9843 HA Grijpskerk Onderdeel woningen e.d.

522234 Lageweg [Bij] 40  9843 TJ Grijpskerk Boerderij 

522235 Lageweg [Bij] 40  9843 TJ Grijpskerk Boerderij 

522236 Lageweg [Bij] 40  9843 TJ Grijpskerk Boerderij 

513962 Lageweg 40 9843 TJ Grijpskerk Boerderij

18791 Molenstraat 33 9843 HE Grijpskerk Industrie- en poldermolen 

18792 Poelweg 9 9843 TB Grijpskerk Industrie- en poldermolen 

526116 Westerhornerweg 6  9843 TN Grijpskerk Boerderij 

31400 Heereburen 7  9884 TC Kommerzijl Boerderij 

31401 Heereburen 17  9884 TC Kommerzijl Boerderij 

18793 Ooster Waarddijk 1 9881 TB Kommerzijl Boerderij 

516319 Teenstraweg 2 9885 TA Lauwerzijl Gemaal 

31402 Dominee J Wiegersweg 2  9884 PK Niehove Woonhuis 

31403 Gaaikemaweg 10  9884 TB Niehove Boerderij 

31404 Kerkpad 1  9884 PD Niehove Woonhuis 

31405 Kerkpad 3  9884 PD Niehove Woonhuis 

31406 Kerkstraat 1  9884 PC Niehove Kerk en kerkonderdeel 

31408 Kerkstraat 3  9884 PC Niehove Woonhuis 

31411 Kerkstraat 6  9884 PC Niehove Woonhuis 

528068 Kerkstraat 4  9884 PC Niehove Horeca  
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Rijksnr Straat Huisnr Postcode Plaatsnaam Object

31409 Kerkstraat 10  9884 PC Niehove Woonhuis 

527982 Kloosterweg 1  9884 PH Niehove Woonhuis 

31412 Kloosterweg  2  9800 AA Niehove Woonhuis

31410 Molenpad 2  9884 PJ Niehove Woonhuis 

18794 Hoofdstraat 27  9842 PB Niezijl Woonhuis 

18795 Hoofdstraat 29  9842 PB Niezijl Woonhuis 

18796 Hoofdstraat 54  9842 PH Niezijl Kerk en kerkonderdeel 

18797 Oude Haven 14  9842 PL Niezijl Woonhuis 

397653 Van Starkenborghkanaal [Bij] 9840 NA Niezijl Industrie- en poldermolen

516309 Langestraat 17 9804 PE Noordhorn Woonhuis 

41083 Langestraat 43  9804 PG Noordhorn Woonhuis

41084 Langestraat 36 9804 PL Noordhorn Woonhuis

41085 Langestraat 48  9804 PL Noordhorn Werk-woonhuis

41086 Langestraat 62 9804 PL Noordhorn Kerk en kerkonderdeel

41087 Rijksstraatweg 8 9804 PD Noordhorn Woonhuis

41088 Schippersstraat 2 9804 PN Noordhorn Woonhuis

41090 Schipperstraat 9804 ZA Noordhorn Industrie- en poldermolen

41089 Torenstraat 1 9804 ZA Noordhorn Kerk en kerkonderdeel

516305 Electraweg 2 9883 TB Oldehove Boerderij 

31394 Hofmastraat 15  9883 RM Oldehove Woonhuis 

31395 Kerkpad 2  9883 PK Oldehove Kerk en kerkonderdeel 

31396 Molenstraat 8  9883 PL Oldehove Industrie- en poldermolen 

516310 T P Oosterhoffstraat 3 9883 PJ Oldehove Dienstwoning 

31397 Schipvaart 10  9883 PP Oldehove Industrie- en poldermolen 

516318 Schoolstraat 21 9883 PG Oldehove Nijverheid 

Rijksnr Straat Huisnr Postcode Plaatsnaam Object

31398 Teenstraweg 7  9885 TA Oldehove Boerderij 

31399 Teenstraweg 9  9885 TA Oldehove Boerderij 

516313 Wilhelminastraat 20 9883 RB Oldehove Kerk en kerkonderdeel 

31413 Heralmastraat 4  9886 PG Saaksum Kerk en kerkonderdeel

516306 E Jargesstraat 1 9886 PA Saaksum Boerderij 

18798 E Eisingastraat 21  9845 AL Visvliet Boerderij 

18799 Heirweg 16  9845 AC Visvliet Kerk en kerkonderdeel 

18800 Oude Dijk   9845 ZA Visvliet Industrie- en poldermolen 

516323 de Gast 2  9801 AD Zuidhorn Woonhuis 

516320 de Gast 4  9801 AD Zuidhorn Woonhuis 

516327 de Gast 11  9801 AA Zuidhorn Woonhuis 

516325 de Gast 13 9801 AA Zuidhorn Woonhuis 

516321 de Gast 24  9801 AD Zuidhorn Woonhuis 

516328 de Gast 34  9801 AE Zuidhorn Woonhuis 

516329 de Gast 36  9801 AE Zuidhorn Woonhuis 

41074 de Gast 38  9801 AE Zuidhorn Kerk en kerkonderdeel

516322 de Gast 44  9801 AE Zuidhorn Woonhuis 

41075 de Gast 51  9801 AC Zuidhorn Woonhuis

516298 de Gast 54 9801 AG Zuidhorn Woonhuis 

516299 de Gast [Bij] 54 9801 AG Zuidhorn Boerderij 

516315 de Gast 66  9801 AH Zuidhorn Gerechtsgebouw 

41076 Hanckemalaan 5  9801 HJ Zuidhorn Bijgebouwen kastelen enz.

41082 Hogeweg 7  9801 TG Zuidhorn Boerderij

516317 Hoofdstraat 4  9801 BW Zuidhorn Bestuursgebouw 

516307 Hoofdstraat 30 9801 BZ Zuidhorn Overheidsgebouw 



Rijksnr Straat Huisnr Postcode Plaatsnaam Object

516326 Hoofdstraat 43  9801 BV Zuidhorn Woonhuis 

516314 Hoofdstraat 45  9801 BV Zuidhorn Overheidsgebouw 

516324 Hoofdstraat 49  9801 BV Zuidhorn Werk-woonhuis 

41077 Julianalaan 2A  9801 BN Zuidhorn Boerderij

41078 Kerkstraat 9  9801 CN Zuidhorn Kerkelijke dienstwoning

41079 Kerkstraat 18  9801 CN Zuidhorn Kerk en kerkonderdeel

516301 Nieuwstraat 6  9801 CS Zuidhorn Woonhuis 

516302 Nieuwstraat [Bij] 6  9801 CS Zuidhorn Boerderij 

516303 Nieuwstraat [Bij] 6 9801 CS Zuidhorn Erfscheiding 

18240 Zuiderweg 12 9801 TD Zuidhorn Boerderij 

Rijksnr Straat Plaatsnaam Object

45039 Hoogemeeden - O Aduard Verhoogde woonplaats 

45040 Langeweer Aduard Voormalig kloostervoorwerk 

45044 Het Hool Aduard Huisterp

47510 Aduard, Schoolstraat/Abdijstraat Aduard Terrein overblijfselen borg 

357083 Schoolstraat Aduard Terrein Cistercienser klooster 

45041 Den Ham Den Ham Verhoogde woonplaats 

45042 Den Ham - Z Den Ham Verhoogde woonplaats 

45043 Noorderham Den Ham Verhoogde woonplaats 

45045 Hamsterburg, Spanjaardsdijk Noord Den Ham Verhoogde woonplaats 

45038 Hoge Weg Den Horn Verhoogde woonplaatsen 

45046 Fransummervoorwerk, Meedenerweg Fransum Voormalig kloostervoorwerk 

45047 Fransum Fransum Wierde 

522138 Kommerzijl/Heereburen/Mentemaheerd Kommerzijl Wierde 

522139 Niehove/Gaaikemaweg/Korhorn 

(Hummersmaheerd) Niehove Wierde 

522143 Niehove/Frijtumerweg/Frytum Niehove Terrein waarop een huisplaats 

522157 Niehove/Kerkstraat/Wiegersweg/

Kloosterweg/Centrum Niehove Wierde

522144 Oldehove/Kenwerd/Kenwerderlaan Oldehove 2 Wierden 

522156 Oldehove/Aalsumerweg/Aalsum Oldehove Wierde 

45594 “De Huppels”, Sprikkenburg Selwerd Overblijfselen borg Selwerd 

45597 Selwerd/Klein Klooster, Winsumerweg Selwerd Verhoogde woonplaatsen 

45598 Selwerd, Paddepoelsterweg Selwerd    Terrein vermoedelijke steenoven 

522124 Selwerd-Oost/Abelmaheerd Selwerd Terrein Cistercienser klooster 
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