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Hoofdstuk 1: inleiding
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Topografische kaart gemeente Leek
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Libau heeft de selectie van de gemeente beoordeeld en alle 
24 gebouwen gewaardeerd aan de hand van de vooropgestel-
de criteria. Vervolgens heeft Libau deze karakteristieke gebou-
wen beschreven. Deze beschrijving is tot stand gekomen aan 
de hand de criteria, beeldmateriaal, een kaart van het object 
in het grotere geheel en een luchtfoto van het object.

In de eindrapportage zijn de per geselecteerd object de 
karakteristieke waarden in woord en beeld beschreven. In 
de rapportage is daartoe een motivatie, beeldmateriaal een 
matrix met de scores ten aanzien van de selectiecriteria op-
genomen. 

Dit rapport vormt de weerslag van de inventarisatie en waar-
dering van karakteristieke gebouwen in het buitengebied van 
de gemeente Leek, uitgevoerd door Libau in opdracht van de 
gemeente Leek. 

Aanleiding voor deze inventarisatie en waardering is het pro-
vinciale kwaliteitsbeleid ten aanzien van het buitengebied. De 
provincie Groningen zet in haar ruimtelijk beleid in het bui-
tengebied – naast het behoud van landschappelijke kwaliteit – 
in op het zorgvuldig omgaan met gebouwd cultureel erfgoed. 
In de provinciale verordening is opgenomen dat gemeenten in 
bestemmingsplannen een inventarisatie en beschrijving van de 
in het plangebied aanwezige karakteristieke gebouwen dienen 
op te nemen. Bij panden die als karakteristiek/ beeldbepalend 
bouwwerk worden aangemerkt, zijn de karakteristieken van 
dergelijke bouwwerken leidend bij de doorontwikkeling van 
deze panden. 

Voor de inventarisatie en beschrijving van karakteristieke 
gebouwen in het buitengebied van de gemeente Leek is de 
volgende werkwijze gehanteerd. De gemeente heeft alle per-
celen met een woonbestemming of agrarische bestemming 
die binnen het plangebied vallen geïnventariseerd. Aan de 
hand van vooropgestelde criteria, zie hoofdstuk 2, heeft de 
gemeente een selectie gemaakt van 42 objecten. Van deze 
selectie hebben 17 objecten de waardering gemeentelijk- of 
Rijksmonument. Nienoord 7 is gelegen op het terrein van 
Rijksmonument Borg Nienoord en is daarom niet meegeno-
men in de beschrijving van karakteristieke gebouwen.
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Hoofdstuk 2: criteria
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Het object of complex wordt aangemerkt als 
beeldbepalend / karakteristiek voor het buitengebied 
van de gemeente Leek op grond van de volgende 
criteria:

Architectuurhistorische waarde, zich uitend in 
één of meer van de volgende punten:

Cultuurhistorische waarde, met als leidraad:

het belang van het object / complex als 
bijzondere     uitdrukking van een lokale culturele, 
sociaal-economische, maatschappelijke en/of 
wetenschappelijke ontwikkeling;

het belang van het object / complex als uitdrukking 
van een emotionele band of beleving van de 
bewoners met het gebied.

het belang van het object / complex voor de 
geschiedenis van de architectuur van het exterieur;

het belang van het object / complex voor het 
oeuvre van een architect, stedenbouwkundige of 
ontwerper;

het belang van het object / complex vanwege de 
esthetische kwaliteiten van het ontwerp;

het belang van het object / complex vanwege 
bijzonder materiaalgebruik, detaillering en 
constructie van het ontwerp (of onderdelen 
daarvan);

het belang van het object / complex vanwege 
het innovatieve karakter als uitdrukking van een 
technische of typologische ontwikkeling.

Haspelwijk 3 Zevenhuizen
Voormalige openbare school uit 1888 thans in gebruik als woonhuis. 
Rechthoekige plattegrond met schilddak en grote vensters met roede 
verdeling aan de oostzijde. Beeldbepalend gelegen aan een kruising. 
Ensemble met naastgelegen schoolmeesterswoning. De school 
staat op enige afstand van de weg en is gelegen nabij de kruising 
van Haspelwijk met Oudewijk. Van hoge cultuurhistorische waarde 
vanwege de belangrijke maatschappelijke functie. 

Hoofdstraat 226 Oostwold
Christelijke basisschool oorspronkelijk uit 1918. In de jaren twintig 
of dertig van de twintigste eeuw in grijpend verbouwd en vergroot. 
Ensemble met schoolmeesterswoning en naastgelegen woning 
die ook worden aangewezen als karakteristiek. De school staat op 
ruime afstand evenwijdig aan de weg met daarvoor een schoolplein. 
Beeldbepalend gelegen als onderdeel van een complex aan de 
doorgaande weg ten westen van de bebouwde kom van Oostwold. 
Vooral van architect-
uurhistorische waarde vanwege de uitbouw in markante Amster-
damse school-stijl.
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Stedenbouwkundig-landschappelijke/ensemble 
waarde, met als leidraad:

Authenticiteit, die zich uit in: Zeldzaamheid:

de betekenis van het object / complex vanwege de 
situering en de ruimtelijke relaties met de omgeving;

de betekenis van het object / complex als essentieel 
onderdeel of representant van een groter geheel, 
dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en/of 
stedenbouwkundig-landschappelijk van belang is.

de betekenis van het object / complex vanwege 
de authenticiteit van het ontwerp (of onderdelen 
daarvan);

het belang van het object / complex in relatie tot 
de structurele en/of visuele gaafheid van de rurale 
omgeving of directe omgevingsruimte.

het belang van het object / complex vanwege 
de architectonische, stedenbouwkundig-
landschappelijke, bouwtechnische, typologische en/
of functionele zeldzaamheid in het buitengebied van 
de gemeente Leek.

Hoofdstraat 263 Oostwold
Boerderij van het Oldambtster type met bijschuur en stookhut 
uit 1914. Boerderij in elclectische stijl met schuur met rieten kap. 
Voorgevel uitgevoerd als lijstgevel met decoratieve gemetselde 
dakkapel. Boerderij is gelegen op een ruim erf en ligt schuin op de 
weg. Beeldbepalende ligging aan het begin van het lint. De boerderij 
is relatief authentiek bewaard gebleven.

Carolieweg 24 Zevenhuizen
Kop-rompboerderij met uitgebouwd voorhuis uit circa 1890. Voorhuis 
in ambachtelijk-traditionele stijl gebouwd in twee bouwfasen. Gele-
gen aan zijkant van breed erf met naastgelegen stookhut. Beeldbe- 
palende ligging in het buitengebied ten zuidwesten van de bebouwde 
kom van Tolbert. Zeldzaam vanwege het type van uitgebreide 
kop-rompboerderij.

De Holm 15 en 16 Tolbert
Twee tegenover elkaar gelegen villaboerderijen uit 1909 en 1910 in 
overgangsarchitectuur. Beide boerderijen hebben een voorhuis met 
samengestelde kap en schuur onder een nok. Met naastgelegen 
stookhut en vrijstaande schuur. De boerderijen vormen een ensem-
ble en hebben een beeldbepalende ligging aan de doorgaande weg 
buiten de kern van Tolbert. 
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Hoofdstuk 3: omschrijving geselecteerde gebouwen
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Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Allardsoogsterweg 2 te Zevenhuizen

18 December 20150 10 20 30m

Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Carolieweg 24 te Zevenhuizen

18 December 20150 10 20 30m

Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

De Haspel 46 te Zevenhuizen

18 December 20150 10 20 30m

Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000

Kop-romp boerderij ‘Nieuwe Pomp’ uit circa 1905 met dubbele schuur en 
stookhut. Boerderij met invloeden van chaletstijl. Boerderij op ruim erf met 
vijver en hekpijlers met boerderijnaam. Beeldbepalend gelegen aan laan 
buiten de bebouwde kom. 

Kop-rompboerderij met uitgebouwd voorhuis uit circa 1890. Voorhuis in 
ambachtelijk-traditionele stijl gebouwd in twee bouwfasen. Gelegen aan 
zijkant van breed erf met naastgelegen stookhut. Beeldbepalende ligging in 
het buitengebied ten zuidwesten van de bebouwde kom van Tolbert. 

Kop-rompboerderij uit 1913 in streekeigen Westerkwartiers type. Gelegen 
op sober erf met twee naastgelegen schuren en een stookhut. Boerderij is 
gebouwd in een sobere ambachtelijk-traditionele trant en is beeldbepalend 
gelegen aan de Haspelweijk ten zuiden van het gehucht De Haspel.  

ZEVENHUIZEN - Allardsoogsterweg 2

ZEVENHUIZEN - Carolieweg 24

ZEVENHUIZEN - de Haspel 46

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - wegdorpenlandschap met houtsingels

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

X XX XX XX X

XX XX XX XX XX

X XX XX XX X
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Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gravelandsewijk 2 te Zevenhuizen

18 December 20150 10 20 30m

Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Haspelwijk 3 en 4 te Zevenhuizen

22 December 20150 5 10 15m

Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Haspelwijk 3 en 4 te Zevenhuizen

22 December 20150 5 10 15m

Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500

Kop-rompboerderij uit midden negentiende eeuw. Boerderij van Drents type 
in ambachtelijk-traditionele stijl. Vensters in voorgevel voorzien van luiken. 
De schuur is met riet gedekt en bevat uilenborden. Beeldbepalend gele-
gen op erf met hoog opgaand geboomte nabij kruising Gravelandsewijk en 
Oudewijk. 

Voormalige openbare school uit 1888 thans in gebruik als woonhuis. Recht-
hoekige plattegrond met schilddak en grote vensters met roedeverdeling 
aan de oostzijde. Beeldbepalend gelegen aan de kruising van Haspelwijk 
met Oudewijk. Ensemble met naastgelegen schoolmeesterswoning. De 
school staat op enige afstand van de weg en is gelegen nabij de kruising 
van Haspelwijk met Oudwijk. 

Voormalige schoolmeesterswoning behorende bij naastgelegen openbare 
school. Woning uit 1888 met decoratieve elementen, zoals gedecoreerde 
rollagen en een schilddak met pirons. Later geplaatste dakkapel. Beeldbep-
alende ligging aan de kruising van Haspelwijk met Oudwijk. 

ZEVENHUIZEN - Gravelandsewijk 2

ZEVENHUIZEN - Haspelwijk 3

ZEVENHUIZEN - Haspelwijk 4

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

X XX XX X X

XXX XX XXX X XX

XX XX XXX X XX
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0 10 20 30m

Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000

22 December 2015

Hoofddiep 3 te Zevenhuizen

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

22 December 2015

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

0 10 20 30m

Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000

Kokswijk 53 te Zevenhuizen

Vrije tekst regel

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Dit is een TITEL

22 December 20150 5 10 15m

Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500

Boerderij van het Oldambtster type uit 1907. Boerderij in ambachtelijk-tra-
ditionele architectuur met kenmerken van de vernieuwingsstijl. Krimp aan 
noordwestzijde voorzien van roosvenster. Erf omgeven door hoog opgaand 
geboomte. Beeldbepalend gelegen aan het Leekster Hoofddiep, tegenover 
een houten loopbrug en nabij de kruising met de Jonkersvaart.

Boerderij van het Oldambtster type uit 1936 met stookhut. Boerderij in so-
bere vernieuwingsarchitectuur met enige kenmerken van het rationalisme. 
Schuur met rieten kap. Evenwijdig gelegen aan de Kokswijk op een relatief 
diep perceel afgebakend door hoog opgaand geboomte. De vrijstaande 
schuren aan de achterzijde van de boerderij zijn van later datum en vallen 
buiten de bescherming. 

Boerderij van het Oldambtster type uit 1908 met stookhut. Boerderij in 
ambachtelijk-traditionele stijl met invloeden van de vernieuwingsstijl, zoals 
samengesteld venster onder rondboog. Voorgevel met gedecoreerde rolla-
gen. Gelegen aan doorgaande weg in het gehucht Boerenstreek. 

ZEVENHUIZEN - Hoofddiep 3

ZEVENHUIZEN - Kokswijk 53

ZEVENHUIZEN - Oudestreek 40

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

X XX XX XX X

X XX XX XX X

X XX XX X X
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0 5 10 15m

Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500Schaal 1:500

23 December 2015

Oudewijk 33 te Zevnhuizen

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

16 December 2015

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

0 10 20 30m

Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000

D 1 te Midwolde

Keuterij in streekeigen Westerkwartiers type uit circa 1890 met voorhuis uit 
1926. Sobere ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Gelegen op ruim erf met 
vrijstaande garage. De keuterij is beeldbepalend gelegen op enige afstand 
van de weg buiten de bebouwde kom. 

Stelpboerderij uit 1936. Boerderij in sobere interbellum-architectuur met 
rietgedekte schuur. Aan achterzijde een vrijstaande schuur. Boerderij is   
evenwijdig gelegen aan de Zandstreek. Beeldbepalend gelegen op de hoek 
met de Veldstreek. 

Boerderijcomplex bestaande uit boerderij met aangebouwde bijschuur 
op ruim erf met hoog opgaand geboomte. Kop-romp boerderij uit 1939 
in sobere interbellum-architectuur. Baanderdeuren aan zuidoostzijde van 
schuur. Erf met stookhok, meerdere bijgebouwen en hoog opgaand ge- 
boomte. Beeldbepalend gelegen aan landweg op ruime afstand van de 
doorgaande weg. 

ZEVENHUIZEN - Oudewijk 33

ZEVENHUIZEN - Veldstreek 22

MIDWOLDE - D 1

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - veenkoloniaal landschap

X XX XX X X

X XX XX XX XX

X XX XXX XX XX



18

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

De Holm 4 te Tolbert

17 December 20150 10 20 30m

Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

De Holm 8 te Tolbert

0 10 20 30m

Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

De Holm 10 te Tolbert

17 December 20150 10 20 30m

Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000Schaal 1:1000

Vrijstaande woning uit 1933 in sobere variant van Amsterdamse school. 
Kenmerkend is het markante zadeldak met topgevels en erker. Aan de 
achterzijde van de woning is vermoedelijk een werkplaats gebouwd. De 
woning is beeldbepalend gelegen op een relatief diep en smal perceel aan 
de doorgaande weg net buiten de kern van Tolbert.

Villaboerderij uit circa 1920 in overgangs-architectuur. Voorhuis met 
samengestelde kap met twee afgewolfde topgevels en schuur onder een 
nok. Latere dakopbouwen op de schuur. Gelegen op ruim erf met hoog 
opgaand geboomte en stookhut. Boerderij ligt beeldbepalend aan de door-
gaande weg net buiten de kern van Tolbert. Ensemble met naastgelegen 
woning De Holm 10.

Vrijstaande woning uit 1938 in sobere variant van Amsterdamse school. 
Samengestelde kap met twee topgevels en accent op entree. Gelegen op 
klein perceel en vermoedelijk als rentenierswoning gebouwd bij De Holm 8. 
Woning ligt beeldbepalend aan de doorgaande weg net buiten de kern van 
Tolbert. 

TOLBERT - De Holm 4

TOLBERT - De Holm 8

TOLBERT - De Holm 10

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

cultuurhistorisch architectuurhistorisch stedenbouwkundig ensemble authenticiteit zeldzaamheid

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - wegdorpenlandschap met houtsingels

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - wegdorpenlandschap met houtsingels

ZUIDELIJK WESTERKWARTIER - wegdorpenlandschap met houtsingels

XX XX XX XX X

X XX XXX X X

X XX XXX XX X
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17 December 2015

Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.Hoewel de kaart met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
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Mensumaweg 40 te Tolbert
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Villaboerderij uit 1909 in overgangsarchitectuur met enige kenmerken van 
chaletstijl. Voorhuis met samengestelde kap met twee afgewolfde topgev-
els en schuur onder een nok. Met naastgelegen stookhut en vrijstaande 
schuur. Gelegen op ruim en relatief diep perceel. Ensemble met tegenover 
gelegen villaboerderij. Beeldbepalend gelegen aan doorgaande weg buiten 
de kern van Tolbert. 

Villaboerderij uit 1910 in overgangsarchitectuur. Voorhuis met samengestel-
de kap en twee topgevels en schuur onder een nok. Erker aan de voorzijde 
en met een aangebouwde schuur en stookhut. Gelegen op ruim perceel. 
Ensemble met tegenover gelegen villaboerderij. Beeldbepalend gelegen 
aan de doorgaande weg buiten de kern van Tolbert. 

Kop-romp boerderij uit 1941 met sobere interbellum voorgevel met wolfs-
eind.Voormalige staatsdomein boerderij. Beeldbepalend gelegen op 
omgracht erf met hoog opgaand geboomte. Aan de Matsloot gelegen nabij 
een gemaal in het buurtschap Het Kret. 

TOLBERT - De Holm 15

TOLBERT - De Holm 16

TOLBERT - Mensumaweg 40
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Westerdijk 16 te Enumatil
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Villaboerderij uit 1914. Villavormig voorhuis met invloed van de Jugendstil. 
Voorgevel met erker waarboven een decoratieve topgevel. Op ruim erf met 
hekpijlers en deel van omgrachting. Zeer beeldbepalende en vrije ligging 
op enige afstand van de weg, nabij een bocht in de weg. De schuur valt 
vanwege de herbouw buiten de aanwijzing. 

Boerderijcomplex met Oldambtster boerderij en twee evenwijdig aangebou-
wde bijschuren uit begin twintigste eeuw. Boerderij in ambachtelijk-tradi-
tionele architectuur met enige eclectische kenmerken. Oostelijke bijschuur 
met voormalige bedrijfswoning. Voorgevel met zaadzoldervensters, lijstgoot 
en wolfseind. Beeldbepalend gelegen in open landschap. Gelegen op 
gedeeltelijk omgracht erf op grote afstand van de weg en nabij de Matsloot. 

Voormalige schoolmeesterswoning uit 1918. Woning in vernieuwingsstijl. 
Uitbouw aan de achterzijde. Woning volgt de lengterichting van het perceel 
terwijl de school nagenoeg evenwijdig aan de weg staat. Ensemble met 
naastgelegen school en woning die ook worden aangemerkt als karak-
teristiek. Beeldbepalend gelegen als onderdeel van een complex aan de 
doorgaande weg ten westen van de bebouwde kom van Oostwold. 

ENUMATIL - Dorpstraat 28

ENUMATIL - Lettelberterdijk 16

OOSTWOLD - Hoofdstraat 224
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Hoofdstraat 263 te Oostwold

Christelijke basisschool oorspronkelijk uit 1918. In de jaren twintig of dertig 
van de twintigste eeuw ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Vernieuwing in 
verstrakte Amsterdamse school-stijl. Ensemble met schoolmeesterswoning 
en naastgelegen woning die ook worden aangewezen als karakteristiek. 
De school staat op ruime afstand evenwijdig aan de weg met daarvoor een 
schoolplein. Beeldbepalend gelegen als onderdeel van een complex aan 
de doorgaande weg ten westen van de bebouwde kom van Oostwold. 

Vrijstaande woning naast de school en schoolmeesterwoning. Voormalige 
arbeiderswoning uit begin twintigste eeuw in ambachtelijk-traditionele archi-
tectuur. Woning met zadeldak met geringe goot- en nokhoogte en topgevel 
met twee vensters aan de voorzijde. De woning volgt de lengterichting van 
het perceel. Beeldbepalend gelegen als onderdeel van een complex aan 
de doorgaande weg ten westen van de bebouwde kom van Oostwold. 

Boerderij van het Oldambtster type met bijschuur en stookhut uit 1914. Bo-
erderij in elclectische stijl met schuur met rieten kap. Voorgevel is uitgevo-
erd als lijstgevel met decoratieve gemetselde dakkapel. Boerderij is gele-
gen op een ruim erf en ligt schuin op de weg. Zeer beeldbepalende ligging 
aan het begin van het lint. De vrijstaande bijschuren aan de achterzijde van 
de boerderij zijn van latere datum en vallen buiten de aanwijzing. 

OOSTWOLD - Hoofdstraat 226

OOSTWOLD - Hoofdstraat 228

OOSTWOLD - Hoofdstraat 263
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Bijlage 2: verklarende woordenlijst

sobere, streekeigen bouwtrant die niet aan een be- 
paalde stijl of periode is gebonden.

in Amsterdam ontwikkelde, expressionistische stijl; 
in het Noorden versoberd toegepast, nadruk op 
kloeke vormen, decoratief baksteenmetselwerk 
(ca.1910-1930).

op traditionele, Zwitserse architectuur geïnspireer-
de bouwstijl uit omstreeks 1880-1920 gekenmerkt 
door onder meer decoratieve windveren en sier-
spanten.

verzamelnaam voor bouwstijl(en) met gemengde 
toepassing van diverse historische stijlmotieven 
(‘neostijlen), zoals neoclassicisme en neorenaissan-
ce.

verzamelnaam voor architectuur uit de periode 
tussen Wereldoorlog I en II, met kloeke volumes 
in sobere baksteenbouw en markante kapvormen, 
vaak met overstek (ca. 1915-1940).

verzamelnaam voor gemengde bouwtrant die de 
overgang vormt van de eclectische stijl naar de mo-
derne, minder aan historische motieven gebonden 
architectuur.

dak gevormd door twee driehoekige schilden aan 
de smalle, en twee trapeziumvormige schilden aan 
de lange zijde.

gevel aan de korte zijde van een gebouw; de gevel-
lijn volgt min of meer het driehoekige dak.

afgeschuinde kant aan de korte zijde van een dak.

Bouwtermen

Omlopend schilddak

Topgevel

Wolfseind

Ambachtelijk-traditionele trant 

Amsterdamse Schoolstijl 

Chaletstijl

Eclectischestijl 

Interbellumarchitectuur

Vernieuwingsstijl

Stijlaanduidingen en –perioden
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Bijlage 3: lijst karakteristieke objecten buitengebied Leek, 23 december 2015

Gemeentelijk monument RijksmonumentDe gemeentelijke en rijksmonumenten zijn bij de beschrijving van 
de karakteristieke objecten buitengebied gemeente Leek buiten beschouwing gelaten

lijst karakteristieke objecten buitengebied Leek

Woonplaats Straat HuisnummerHuisletterHsnrtoev Omschrso naam besthfdgrp monument globaal bouwjaar opmerking
1 ZEVENHUIZEN                             Allardsoogsterweg       2      Woonboerderij                                     Agrarisch                                         agrarisch                                         1905
2 ZEVENHUIZEN                             Carolieweg              24      Woonboerderij                                     Agrarisch                                         agrarisch                                         1890
3 MIDWOLDE                                D                       1      Woonboerderij                                     Agrarisch                                         agrarisch                                         1939
4 ZEVENHUIZEN                             de Haspel               46      Woonboerderij                                     Wonen                                             wonen                                             1913
5 TOLBERT                                 De Holm                 4      Vrijstaande woning                                Wonen                                             wonen                                             1933
6 TOLBERT                                 De Holm                 8  Woonboerderij                                     Wonen                                             wonen                                             1920
7 TOLBERT                                 De Holm                 10     Vrijstaande woning                                Wonen                                             wonen                                             1938
8 TOLBERT                                 De Holm                 15      Woonboerderij                                     Agrarisch                                         agrarisch                                         1909 als ensemble 13+16
9 TOLBERT                                 De Holm                 16      Woonboerderij                                     Agrarisch                                         agrarisch                                         1910 als ensemble 13+16

10 ENUMATIL                                Dorpsstraat             28      Melkveebedrijf                                    Agrarisch met waarden - Natuur                    agrarisch met waarden                             1914
11 ZEVENHUIZEN                             Gravelandsewijk         2      Woonboerderij                                     Wonen                                             wonen                                             1850
12 ZEVENHUIZEN                             Haspelwijk              3      Vrijstaande woning                                Wonen                                             wonen                                             1880
13 ZEVENHUIZEN                             Haspelwijk              4      Vrijstaande woning                                Wonen                                             wonen                                             1888
14 ZEVENHUIZEN                             Hoofddiep               3      Woonboerderij                                     Agrarisch                                         agrarisch                                         1907
15 OOSTWOLD                                Hoofdstraat             224      Vrijstaande woning                                Maatschappelijk                                   maatschappelijk                                   1918 als ensemble 224+226+228
16 OOSTWOLD                                Hoofdstraat             226      Vrijstaande woning                                Maatschappelijk                                   maatschappelijk                                   1915 als ensemble 224+226+228
17 OOSTWOLD                                Hoofdstraat             228      Vrijstaande woning                                Wonen                                             wonen                                             1915 als ensemble 224+226+228
18 OOSTWOLD                                Hoofdstraat             263      Melkveebedrijf                                    Agrarisch met waarden - Natuur                    agrarisch met waarden                             1914
19 ZEVENHUIZEN                             Kokswijk                53      Veehouderij pluimvee                              Agrarisch - Agrarisch bedrijf 3                   agrarisch                                         1936
20 TOLBERT                                 Mensumaweg 40 Woonboerderij                                     Wonen                                             wonen                                             1941 staatsdomein boerderij
21 LEEK                                    Nienoord                7      2^1 kap bedrijfswoning                            Maatschappelijk                                   maatschappelijk                                   1790? op borg terrein
22 ZEVENHUIZEN                             Oudestreek              40      Woonboerderij                                     Agrarisch                                         agrarisch                                         1908
23 ZEVENHUIZEN                             Oudewijk                33      Woonboerderij                                     Agrarisch                                         agrarisch                                         1926
24 ZEVENHUIZEN                             Veldstreek              22      Woonboerderij                                     Wonen                                             wonen                                             1936
25 ENUMATIL                                Lettelberterdijk 16      Melkveebedrijf                                    Agrarisch met waarden - Natuur                    agrarisch met waarden                             1900
26 ZEVENHUIZEN                             Bremerweg               13      Woonboerderij                                     Bos                                               bos                                               gemeentelijk 1930
27 ZEVENHUIZEN                             Bremerweg               14      Woonboerderij                                     Bedrijf                                           bedrijf                                           gemeentelijk 1910
28 TOLBERT                                 Holmerpad               7      Woonboerderij                                     Wonen                                             wonen                                             gemeentelijk 1850
29 LETTELBERT                              Hoofdstraat             155      Woonboerderij                                     Verkeer - 4                                       verkeer                                           gemeentelijk 1914
30 LETTELBERT                              Hoofdstraat             173 Vrijstaande woning                                Natuur - Agrarisch                                natuur                                            gemeentelijk 1914
31 LETTELBERT                              Hoofdstraat             176 Vrijstaande woning                                Wonen                                             wonen                                             gemeentelijk 1909
32 LETTELBERT                              Hoofdstraat             182 Vrijstaande woning                                Wonen                                             wonen                                             gemeentelijk 1931
33 LETTELBERT                              Hoofdstraat             200      Woonboerderij                                     Natuur - Agrarisch                                natuur                                            gemeentelijk 1866 schuur 1875 voorhuis
34 MIDWOLDE                                Hoofdstraat             113      Vrijstaande woning                                Wonen                                             wonen                                             gemeentelijk 1906
35 MIDWOLDE                                Hoofdstraat             119      2^1 kapwoning                                     Natuur - Agrarisch                                natuur                                            gemeentelijk 1908
36 MIDWOLDE                                Hoofdstraat             119  II  2^1 kapwoning                                     Wonen                                             wonen                                             gemeentelijk 1908
37 MIDWOLDE                                Hoofdstraat             129      Woonboerderij                                     Verkeer - 4                                       verkeer                                           gemeentelijk 1857
38 MIDWOLDE                                Hoofdstraat             148      Woonboerderij                                     Agrarisch                                         agrarisch                                         gemeentelijk 1840
39 ZEVENHUIZEN                             Oudestreek              60      Melkveebedrijf                                    Agrarisch                                         agrarisch                                         gemeentelijk 1931
40 MIDWOLDE                                Hoofdstraat             111      Overige agrarische objecten                       Natuur - Agrarisch                                natuur                                            rijks 1830
41 MIDWOLDE                                Hoofdstraat             124      Melkveebedrijf                                    Horeca                                            horeca                                            rijks 1874
42 MIDWOLDE                                Hoofdstraat             132      Cafebar/restaurant                                Horeca                                            horeca                                            rijks 1928

23 december 2015
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