
Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woonhuis
Plaats: Alde Leie Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Arjen Roelswei 13 MIP-code: FR-LEE-60

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ breed woonhuis aan de straat
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door vorm en uitstraling markant aanwezig in straatbeeld
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ nagenoeg symmetrisch, breed woonhuis onder zadeldak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen volume
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, groot woonhuis 
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig op rechthoekig grondplan, steile kap tussen topgevels
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, platte fr.pan, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruine baksteen, witte vensters groene invulling
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters met persiennes, entreedeur en bovenlicht, lijstgoot
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ in oorspronkelijke structuur van Aldeleie
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde woning met monumentaal uiterlijk
authenticiteit van het object ■ zowel beeldwaarde als de intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1890 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Alde Leie Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Langedijk 2 MIP-code: FR-LEE-59

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld langs de Langedijk
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ grote kop-hals-romp langs de Langedijk
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van en op de directe landschappelijke omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ breed voorhuis onder schilddak en grote schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop (dwarshuis)-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters als hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, holle pannen op voorhuis, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruine baksteen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters met glas-in-lood ramen, hoekpilaster en lijstgoot
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en gevelindeling
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de rand van het dorp gelegen op waardevol terrein
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object door golfplaten en dakkapel deels aangetast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  17
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1880 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: stationsgebouw
Plaats: Alde Leie Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Leyester Hegedyk 23 MIP-code: FR-LEE-54

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande voormalig stationsgebouw in het open veld 
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ duidelijk herkenbaar als stationsgebouw
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag met verdieping onder zadeldak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen met vooruitspringende middenpartij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, "standaard" model regionaal stationsgebouw
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning met gekleurde metselwerklagen als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gegolfde Fr. pan, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ grijze met rode pannen, bruine baksteen, witte kozijnen en goten
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters met segmentbogen, dakoverstek en klossen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de gesloten kap
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als stationsgebouw
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan het oude spoortraject, tussen Alde Leie en Vrouwbuurtstermolen
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwd stationsgebouw
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1902 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl: door functiewijziging zijn diverse onderdelen deels gewijzigd/ vernieuwd en aangebouwd

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Aldeleie Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Leyester Hegedyk 27 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld parallel aan de weg
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ grote kop-hals-romp langs bij Vrouwbuurtstermolen
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ als geheel met bijzonder Koetshuis
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           door directe bijgebouwen verstoord
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ lang voorhuis onder zadeldak, grote schuur onder schilddak en
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          koetshuis is voorzien van tentdak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij met vrijstaand koetshuis
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters als hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk pannen op voorhuis, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruinrode baksteen, witte vensters
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  op koetshuis gegolfde Friese dakpannen
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters met glas-in-lood ramen, hoekpilaster en lijstgoot
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en gevelindeling en het koetshuis
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       is verstoord
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object ■ met name het koetshuis is gaaf en de beeldwaarde

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  17
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1900 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woonhuis
Plaats: Alde Leie Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Leyester Hegedyk 5 MIP-code: FR-LEE-55

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ dwars geplaatst woonhuis met schuur
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door vorm en uitstraling markant aanwezig in straatbeeld
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ dwars geplaatst woonhuis met één bouwlaag onder zadeldak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld volume, met tussenlid en schuur
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ markante verhoudingen, klein woonhuis 
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig op rechthoekig grondplan, gesloten kap met overstek
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ speklaag met gele gemetselde baksteen
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, VH pan, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ natuurrode dakbedekking, bruine baksteen, witte vensters 
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ segmentbogen met aanzetblokken en het dakoverstek
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ in oorspronkelijke structuur van Alde Leie
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden traditioneel gebouwde woning met monumentaal uiterlijk
authenticiteit van het object ■ zowel beeldwaarde als de intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1910 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: Trafo gebouwtje
Plaats: Aldeleie Huidige functie: Trafo gebouwtje Karakteristiek object
Adres: Leyester Hegedyk 26 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande transformatorhuisje aan de straat gelegen
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ duidelijk herkenbaar als transformatorhuisje
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag met verdieping onder tentdak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen met markante kap met overstek
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, "standaard" model transformatorhuisje
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op vierkant grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door verspringend metselwerk als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ noordsverband metselwerk en romaanse pan, stalen deuren
betekenis van de kleurtoon                                           ■ grijze pannen, bruinrode baksteen, groene deuren
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ de ventilatiekap op de nok
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de gesloten kap met pannen en het metselwerk
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als Trafo
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ onder invloed van het expressionisme (huisstijl PEB)
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwd typologische transformatorhuisje
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1930 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij Jornsmastate
Plaats: Britsum Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Aldlânsdyk 9 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ grote kop-hals-romp aan noordzijde van Britsum
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van en op de directe landschappelijke omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ voorhuis onder zadeldak en grote schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten
betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters en goten als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, pannen (nieuw) houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruine baksteen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en gevelindeling
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de rand van de bebouwde terp gelegen op waardevol terrein
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object diverse onderdelen vervangen of aangepast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca 1870 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: kerkhof
Plaats: Britsum Huidige functie: kerkhof Karakteristiek object
Adres: Greate Buorren 1 MIP-code: FR-LEE-14

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ rondom kerk, centraal in dorp gelegen begraafplaats
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ duidelijk beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ onderdeel van kerk, welke rijksmonument is
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ de inrichting, paden en hekwerk rondom kerkhof
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samenstelling grafmonumenten en begraafplaats
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ in verhoudingen met kerk en dorp
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ de plaatsing van de graven
gehalte van de gevelcompositie                                      
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ natuursteen en ijzeren onderdelen
betekenis van de kleurtoon                                           ■ sober
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ i.r.m. mogelijke ruiming 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         ■ herinnering aan personen
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp rondom de kerk, archeologisch waardevol terrein
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische, typologische of persoonlijke waarden
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarden in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  17
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: divers specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woonhuis
Plaats: Britsum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Efter de Wal 10 MIP-code: FR-LEE-18

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande woning in de rooilijn
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ de tuinmuur en bomen voor de woning
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder schilddak en aanbouw
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samenstelling van het hoofdvolume op rechthoekig grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ verhoudingen van de hoofdafmeting. middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ gemetselde dakkapel en pilasters
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ pilasters als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gegolfde fr. pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen, zwarte pannen en witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ dakbedekking en tuinmuur zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp ten noorden van de kerk, archeologisch waardevol
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische, typologische waarde
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1860 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: pastorie herv. Kerk
Plaats: Britsum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Efter de Wal 16 MIP-code: FR-LEE-17

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande woning op groot erf
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk door situering en volume
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder kap, erker en serre
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van het hoofdvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen van de hoofdafmeting. Groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ uitbundige modellering / vormplastiek met hoekoplossing en erkers
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ speklagen als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, leien dakbedekking, stucwerk ornamenten 
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen met witte ornamenten en grijze leien
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  oorspronkelijke kleursamenstelling was anders
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ gevelbeeindiging en gevelsteen en schoorstenen en luifel
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ dakbedekking, luifel en diverse onderdelen zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als pastorie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         ■ 17de eeuwse gevelstenen in linker zijgevel
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp ten noorden van de kerk, archeologisch waardevol
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ in de trant van de overgangsarchitectuur
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische, typologische en innovatieve waarde
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  21
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1905 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woningen
Plaats: Britsum Huidige functie: woningen Karakteristiek pand
Adres: Greate Buorren 12 - 16 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ een bouwblokje van drie woningen in de verspringende rooilijn
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ als kleinschalige arbeiderswoning
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder schilddak 
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samenstelling van het hoofdvolume op breed rechthoekig grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ verhoudingen van de hoofdafmeting. Kleine woningen
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantige plattegrond en eenduidige vorm
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, hollandse pan en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen, zwarte pannen en witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de gevelindeling, kap, vensters en goot (tech. slecht)
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ als arbeiderswoningen
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp ten westen van de kerk, archeologisch waardevol
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ monumentale waarde (dakkapel is een verstoring)
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1880 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woonhuis
Plaats: Britsum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Greate Buorren 22 MIP-code: FR-LEE-10

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande woning aan de Greate Buorren
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder samengestelde kap
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van het hoofdvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen van de hoofdafmeting. middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ uitbundige modellering met portiek 
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ speklagen als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, nieuwe pan, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen met witte ornamenten en kozijnen, zwarte pan 
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ topgevel, siermetselwerk, schoorstenen en goot
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ metsel- en voegwerk is kwetsbaar
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp ten westen van de kerk, archeologisch waardevol
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ in de trant van de overgangsarchitectuur
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische, typologische en innovatieve waarde
authenticiteit van het object kap en topgevel teveel aangetast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1910 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: arbeiderswoningen
Plaats: Britsum Huidige functie: woningen Karakteristiek pand
Adres: Greate Buorren 4,6,8 MIP-code: FR-LEE-16

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ een bouwblokje van drie woningen op hoeklocatie
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ als kleinschalige arbeiderswoning
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder schilddak 
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samenstelling van het hoofdvolume op breed rechthoekig grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ verhoudingen van de hoofdafmeting. Kleine woningen
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantige plattegrond en eenduidige vorm
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ speklagen van gele bakstenen
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gegolfde fr. pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ roodbruine baksteen, grijze pannen en witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ gevelsteen 
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de gesloten kap en gevelindeling
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ als arbeiderswoningen
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp ten noordwesten van de kerk, archeologisch waardevol
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van typologische waarde
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde in voldoende mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  17
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1894 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: openbare basisschool
Plaats: Britsum Huidige functie: atelier / kaarsenmakerij Karakteristiek pand
Adres: Greate Buorren 5 MIP-code: FR-LEE-12

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande voormalige basisschool aan de Greate Buorren
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk door situering en volume
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een hoge bouwlaag en verdieping onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van het hoofdvolume met risaliert
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen van de hoofdafmeting. Kleine school
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantige vormen, middenrisaliet en vroege uitbreidingen aan straatzijde
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, platte fr.pan, stucwerk ornamenten
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruinrode baksteen zwarte pannen wit lijstwerk, vensters en goten
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ lijstgoot en vensteromlijstingen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ dakbedekking en oorspronkelijk metselwerk
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als school
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp ten zuiden van de kerk, archeologisch waardevol
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ in de trant van het eclecticisme
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische en typologische waarde
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1882 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Britsum Huidige functie: woonhuis en schuur Karakteristiek pand
Adres: Lieuwe Jellingastrjitte 35 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in open gebied in Britsum
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ als zelfstandige boerderij in oorspronkelijke zetting met leilinden
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           iets aangetast door de omliggende bebouwing op afstand
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ voorhuis onder zadeldak en schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ grote boerderij 
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten
betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning en/of reliëf het hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      
opmaak
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ gegolfde fr.pannen, rietbedekking, metselwerk en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruine baksteen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en dakbedekking 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie 
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de rand van de oorspronkelijke terp 
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij met leilinden
authenticiteit van het object diverse onderdelen vervangen of aangepast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: XIXB specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woonhuis
Plaats: Britsum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Lange Hage 2 MIP-code: FR-LEE-20

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande woning nabij kerk
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk door situering en vorm
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige in omgeving
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder samengestelde kap met dakkapellen
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van het hoofdvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen van de hoofdafmeting. middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantige vormen en steile kapvorm met overstek
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ noordsverband metselwerk, VH pannen, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ gele en rood genuanceerde baksteen, witte kozijnen en zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ erker en entreepui met stoepje
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ kap en gevels door authenticiteit kwetsbaar
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp ten zuiden van de kerk, archeologisch waardevol terrein
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               in de trant van het expressionisme (te weinig)
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van typologische en innovatieve waarde
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1930 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: pastorie geref.kerk
Plaats: Britsum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Lieuwe Jellingastrjitte 2 MIP-code: FR-LEE-21

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaand woonhuis nabij openbaar groen
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder samengestelde kap
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ nagenoeg vierkant grondplan, kantig met erker en dakkapel
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede verhoudingen van de hoofdafmeting. middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ trasraam en rollaag als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ asymmetrische gevelindeling en maatverhoudingen zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, Tuile du Nord pan en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen, witte vensters en roodbruine pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ betondorpels, erker met balkon en topgevel als verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ metsel- en voegwerk, vensters en de kap zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als pastorie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp ten zuidoosten van de kerk, archeologisch waardevol terrein
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische en innovatieve waarde
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intriunsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1923 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: Geref. Kerk
Plaats: Britsum Huidige functie: opslag Karakteristiek pand
Adres: Lieuwe Jellingastrjitte 23a MIP-code: FR-LEE-22

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaand kerkgebouw niet in de rooilijn gelegen
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ als kerkelijk gebouw aan pad gelegen
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een hoge bouwlaag onder zadeldak en dwarsbouw aan achterzijde
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld hoofdvolume op T-vormig grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ verhoudingen van de hoofdafmeting. middelgroot kerkgebouw
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantige vormen, gotische vensters en hoekpilasters
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ rollaag en uitlijning vensters als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, diverse pannen en stalen vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ roodbruine en bruine baksteen, zwarte en natuurrode pannen 
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ dakbedekking en stalen vensters zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ religieuze ontwikkeling
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp gelegen, archeologisch waardevol terrein
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische, typologische waarde
authenticiteit van het object beeldwaarde teveel aangetast wel waardevolle onderdelen

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1870 /divers specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl: op het achterdakschild ligt een Hamar pan. Dit is bijzonder in Fryslân

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Britsum Huidige functie: woonhuis / schuur, stal Karakteristiek pand
Adres: Greate Buorren 2 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in open veld ten noordwesten van Britsum
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ als zelfstandige boerderij aan de rand van de terp
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de landschappelijke omgeving in oorspronkelijke structuur
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ voorhuis onder zadeldak en schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ grote boerderij 
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische voorgevel goede maatverhoudingen
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ nieuwe pannen, riet, kruisverband metselwerk en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakpannen,bruine baksteen witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ kelderluiken, schoorstenen en uileborden
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ het metselwerk, de vensters en de gesloten kap
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie 
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij in de oorspronkelijke structuur
authenticiteit van het object diverse onderdelen vernieuwd of gewijzigd. 

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: divers specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woningen
Plaats: Britsum Huidige functie: woningen Karakteristiek pand
Adres: Menno v Coehoornwei 2 - 16 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ een rij van vier dubbele woningen vormen de rooilijn
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ als structuurbepalend straatbeeld
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder zadeldak. Vrijstaande dub.berging
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ dubbele woningen op breed rechthoekig grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ verhoudingen van de hoofdafmeting. Kleine woningen
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantige plattegrond en eenduidige vorm
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ halfsteensverband metselwerk, VH pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ rood genuanceerde baksteen, natuurrode pannen en witte kozijnen 
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ buiten de terp als uitbreidingsplan van Britsum
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ in de trant van de Delftse school / Delfts rood
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1948 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: geref. Kerk
Plaats: Britsum Huidige functie: PKN geref. Kerk Karakteristiek pand
Adres: Stedpaed 23 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaand kerkgebouw aan de Stedpaed / de Finne
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk door vorm en functie
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ één bouwlaag hoog gebouw met schuin dak en ingebouwde kloktoren
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ asymmetrisch gebouw met platte aanbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede verhoudingen van de hoofdafmeting. Middelgrote kerk
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig en strakke architectuur t.b.v. de functie
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ vertikale belijning als het hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ geheel uit metselwerk opgetrokken
betekenis van de kleurtoon                                           ■ genuanceerde baksteen en deels wit geschilderd
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ metselwerk accenten en toren als bijzondere verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de religieuze betekenis en geschiedenis
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object ■ door de beperkte ouderdom nog in redelijke mate van gaafheid

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1968 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect: Steen en Tuinhof architecten
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Britsum Huidige functie: woning Karakteristiek pand
Adres: Aldlansdyk 35 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in open veld aan de Swynserreed gelegen
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ als zelfstandige boerderij in oorspronkelijke zetting 
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de landschappelijke omgeving in oorspronkelijke structuur
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ voorhuis onder zadeldak en schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ grote boerderij 
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantige vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische voorgevel goede maatverhoudingen
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ gegolfde fr. pannen, riet, kruisverband metselwerk en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakpannen,bruine baksteen witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ kelderluiken, schoorstenen en uileborden
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ het metselwerk, de getoogde vensters en de dakpannen
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie 
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij in de oorspronkelijke structuur
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1900 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Britsum Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Aldlansdyk 37 MIP-code: FR-LEE-3

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in open veld aan de Swynserreed gelegen
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ als zelfstandige boerderij in oorspronkelijke zetting 
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de landschappelijke omgeving in oorspronkelijke structuur
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ voorhuis onder zadeldak en schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ grote boerderij 
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning vensters als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische gevelindelingen 
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ pannen, metselwerk en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte en natuurrode dakbedekking, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie 
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op oorspronkelijke huisterp en archeologisch waardevol terrein
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij op oude plek
authenticiteit van het object ■ door geringe ouderdom redelijk authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1940 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: pastorie
Plaats: Britsum Huidige functie: woning Karakteristiek pand
Adres: Greate Buorren 20 MIP-code: FR-LEE-15

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande woning in de rooilijn van de Greate Buorren
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ rechthoekig grondplan, kantig met portiek en dakkapel
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede verhoudingen van de hoofdafmeting. middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ plint en gootlijst als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische gevelindeling en maatverhoudingen zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gegolfde fr.pan en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen met witte ornamenten en zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ segmentbogen met trommelveld, portiek en dakkapel als verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ metsel- en voegwerk en de kap zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als pastorie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp ten zuiden van de kerk, archeologisch waardevol
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische en innovatieve waarde
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1900 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Koarnjum Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Aldlânsdyk 2 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij aan de Aldlansdyk
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door de ligging en volume 
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ één bouwlaag onder groot schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogene stelpboerderij. Aangebouwde schuur
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede schaalverhouding, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ stelpboerderij op rechthoekig grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte duidelijk zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning voorgevel door pilasters als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ fraaie indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, dakpannen en rietbedekking, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen, lichte stucornamenten, grijze en bruine dakpannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ metselwerk en stucwerk zijn kwetsbare authentieke onderdelen
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ ten zuidoosten van het dorp aan oude dijk
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1910 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: schuur
Plaats: Koarnjum Huidige functie: schuur Karakteristiek pand
Adres: Aldlânsdyk 30 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaand aan het einde van de Aldlansdyk 
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk in open ruimte
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ twee verdiepingen hoge schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogene schuur, aflopend doorgetrokken
afstemming van het object naar relatieve omvang         
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ schuur op vierkant grondplan doorgetrokken kap zonder goten
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door gevelbekleding als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm, indeling en maatverhoudingen zijn karakteristiek
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ houten bekleding, oude holle pannen en houten ramen
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruin kleedhout en natuurrode pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de gesloten kap en karakteristieke vorm
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de ontwikkeling i.r.m. de geschiedenis van de streek
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ nabij de Dokkumer Ee gelegen 
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object ■ door geringe ouderdom nog vrij gaaf

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: XX specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woonhuis
Plaats: Koarnjum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Aldlânsdyk 5 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande woonhuis bij agrarisch bedrijf langs de Aldlansdyk
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag met verdieping onder de kap met plat dak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen volume met portiek in het midden
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede verhoudingen van de hoofdafmeting. middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op nagenoeg vierkant grondplan, portiek en dakkapel
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ duidelijk zichtbaar vanaf de openbare ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters en speklaag als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische indeling met goede maatverhoudingen 
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gegolfde friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruin metselwerk, zwarte pannen , witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ siermetselwerk en portiek 
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ gevels en gesloten kap zijn kwetsbaar 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ ten oosten van Cornjum op oude boerderijplaats
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ onder invloed van overgangsarchitectuur
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ bouwkundige en architectonische expressie
authenticiteit van het object ■ in voldoende mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1910 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woonhuis
Plaats: Koarnjum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Martenawei 7 MIP-code: FR-LEE-7

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande villa op zichtlocatie
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk door situering en architectuur
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag met verdieping onder de kap
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen samengesteld volume, iets verspringende delen 
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede verhoudingen van de hoofdafmeting. Groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op nagenoeg vierkant grondplan, portiek en dakkapel
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ duidelijk zichtbaar vanaf de openbare ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door ornamenten in de gevel als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ asymmetrische indeling met goede maatverhoudingen 
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, Lucas Ijsbrand pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruin metselwerk, zwarte pannen , witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ gootlijst, dakkapel, portiek en schoorsteen 
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ gehele casco is door de authentieke onderdelen kwetsbaar 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ als villa op deze locatie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ nabij Martenastate op oorspronkelijke terp gelegen.
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ onder invloed van eclecticisme
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ bouwkundige en architectonische expressie
authenticiteit van het object ■ in voldoende mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1895 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Koarnjum Huidige functie: woning - bedrijf Karakteristiek pand
Adres: Skeltedyk 3 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij aan de doorgaande weg (Bredyk) hoek Skeltedyk
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ landerijen voor de boerderij met zicht op oude spoorbaan
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ één bouwlaag met zolderverdieping onder het samengestelde schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogene boerderij met ingebouwd dwarshuis
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede schaalverhouding, middelgrote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ stelpboerderij op rechthoekig grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de Martenawei duidelijk zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ fraaie en symmetrische indeling voorhuis
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, dakpannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen, grijze dakpannen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ metselwerk en vensters en gesloten kap voorhuis zijn kwetsbaar 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ ten westen van het dorp aan de rand van de oorspronkelijke terp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1880 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Koarnjum Huidige functie: woning - bedrijf Karakteristiek pand
Adres: Skeltedyk 5 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij aan de doorgaande weg (Bredyk) hoek Skeltedyk
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door de ligging, vorm en volume 
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ kop onder zadeldak, schuur van één bouwlaag onder groot schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengestelde boerderij kop-hals-romp
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede schaalverhouding, middelgrote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kop-hals-romp boerderij op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte duidelijk zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning voorgevel schuur door gemetselde speklagen als accent 
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ fraaie en symmetrische indeling voorhuis (kop)
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, dakpannen en rietbedekking, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen, grijze dakpannen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ metselwerk en vensters en gesloten kap voorhuis zijn kwetsbaar 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ ten westen van het dorp aan de rand van de oorspronkelijke terp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1905 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: kerkhof / grafmonumenten
Plaats: Feinsum Huidige functie: kerkhof / grafmonumenten Karakteristiek object
Adres: Holdingawei bij 51 MIP-code: FR-LEE-25

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ rondom kerk, in dorp gelegen begraafplaats
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ duidelijk beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ onderdeel van kerk, welke rijksmonument is
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ de inrichting, paden en hekwerk rondom kerkhof
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samenstelling grafmonumenten en begraafplaats
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ in verhoudingen met kerk en dorp
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ de plaatsing van de graven
gehalte van de gevelcompositie                                      
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ natuursteen en ijzeren onderdelen
betekenis van de kleurtoon                                           ■ sober
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ i.r.m. mogelijke ruiming 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         ■ herinnering aan personen
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp rondom de kerk, archeologisch waardevol gebied
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische, typologische of persoonlijke waarden
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarden in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  17
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: divers specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 13-02-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: brug
Plaats: Feinsum Huidige functie: brug Karakteristiek object
Adres: bij Poelhuizen MIP-code: FR-LEE-26

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ als onderdeel van de weg Poelhuizen
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van en op de directe omgeving / Finkumervaart 
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ verhoogd in de weg aangebracht
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van de brug
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ smalle lange brug ontstaan uit behoevte destijds
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ afgeronde sierlijke vormen, functionele brughoofden
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ de brugleuningen duidelijk zichtbaar in de wijde omgeving
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en maatverhoudingen van de brugleuningen
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk  in combinatie met beton
betekenis van de kleurtoon                                           door herstelwerk aangetast
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ de vorm van de brugleuningen als bijzondere verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de authentieke brughoofden zijn kwetsbaar 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ als onderdeel van de weg en kruising belangrijke vaarweg
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ model van de brug als tijdsbeeld
authenticiteit van het object  de authenticiteit is door herstel en versteviging aangetast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1930 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: pastorie
Plaats: Feinsum Huidige functie: woning Karakteristiek pand
Adres: Holdingawei 49 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande woning naast de kerk gelegen aan de Holdingawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ in relatie met de kerk
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder zadeldak, aanbouw met plat dak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen samengesteld volume, dwars woonhuis met achterbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede verhoudingen van de hoofdafmeting. groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ rechthoekig grondplan, kantig met aanbouw op vierkant grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische gevelindeling en maatverhoudingen zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, Lucas IJsbrand pan en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruinrode baksteen, zwarte pan, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ lijstgoot achterbouw (tech. Slecht)
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ gehele casco is kwetsbaar. Technisch slecht
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als pastorie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ in het terpgebied naast de kerk gelegen, aan het (verdwenen) spoor
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische en innovatieve waarde
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intriunsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1900 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 30-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Feinsum Huidige functie: woning Karakteristiek pand
Adres: Holdingawei 59 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij op hoeklocatie aan de doorgaande weg 
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ ten opzichte van gelijksoortige boerderijen
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ één bouwlaag met zolderverdieping onder het samengestelde kap
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogene boerderij met ingebouwd dwarshuis
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede schaalverhouding, middelgrote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ symmetrisch voorhuis met dwarskap, schuur op rechthoekig grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de openbare weg duidelijk zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ fraaie en symmetrische indeling voorhuis
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, platte fr. dakpannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen, grijze dakpannen, witte vensters
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters met "wenkbrauw" metselwerk
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ metselwerk en vensters en gesloten kap voorhuis zijn kwetsbaar 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ ten westen van het dorp aan de rand van de westelijke terp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ het type boerderij (waarschijlijk oudere voorgangerf)
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1880 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: spoorbrug
Plaats: Finkum Huidige functie: brug t.b.v. fietspad Karakteristiek object
Adres: bij Holdingawei MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ in het traject van de spoorbaan 
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van en op de directe omgeving 
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ vlak met het maaiveld, ca. 2 m1 boven het water van de Finkumervaart
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van de twee brughoofden
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ relatief kleine brughoofden
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen, functioneel gebouwd
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf het fietspad duidelijk aanwezig
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de brughoofden
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk  in combinatie met natuursteen 
betekenis van de kleurtoon                                           ■ gele baksteen met grijze natuursteen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ de natuursteen hoekblokken als bijzondere verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de authentieke brughoofden zijn kwetsbaar 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op het bekende spoortraject Dokkum - Stiens
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ standaard model brughoofden (veel toegepast)
authenticiteit van het object ■ de brughoofden in voldoende mate authentiek.

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1900 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Hijum Huidige functie: woonboerderij Karakteristiek pand
Adres: Bredyk 12 MIP-code: FR-LEE-31

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld 
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ grote kop-hals-romp, markant aanwezig
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ breed voorhuis onder schilddak en grote schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop (dwarshuis)-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters en gootlijst als hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische voorgevel met goede vlakverhoudingen
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk Holle pannen op voorhuis, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ grijze pannen, bruine baksteen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ vensters, entreepartij met omlijsting en lijstgoot
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de vensters en entreepartij
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de rand van het dorp gelegen op waardevol terrein
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object door patentriet en grote dakkapel aangetast in de beeldwaarde

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1866 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



situatie 1960

Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: stationsgebouw
Plaats: Hijum Huidige functie: woning Karakteristiek pand
Adres: De Loane 5 MIP-code: FR-LEE-27

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande voormalig stationsgebouw in het open veld 
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ duidelijk herkenbaar als stationsgebouw
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag met verdieping onder zadeldak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen met vooruitspringende middenpartij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, "standaard" model regionaal stationsgebouw
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning met gekleurde metselwerklagen als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gegolfde Fr. pan, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ grijze met rode pannen, bruine baksteen, witte kozijnen en goten
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters met segmentbogen, dakoverstek en klossen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de gesloten kap
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als stationsgebouw
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan het oude spoortraject, tussen Alde Leie en Vrouwbuurtstermolen
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwd stationsgebouw
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1901 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl: door functiewijziging zijn diverse onderdelen deels gewijzigd/ vernieuwd en aangebouwd

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Hijum Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: De Loane 62 MIP-code: FR-LEE-28

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij, met naastgelegen schuur in het open veld 
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ grote kop-hals-romp, markant aanwezig
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ het boerenerf en de structuur van de landerijen i.r.m. de boerderij
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ voorhuis onder zadeldak en grote schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij en schuur met wolfkap
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door gemetselde speklagen als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische voorgevel met goede vlakverhoudingen
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk nieuwe pannen op voorhuis, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte pannen, bruine baksteen, witte vensters
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ trommelvelden boven vensters, schoorstenen en uileborden
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ het metsel- en voegwerk en stalramen
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de rand van het dorp gelegen op waardevol terrein
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1907 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: gereformeerde kerk
Plaats: Hijum Huidige functie: kerk PKN gemeente Karakteristiek pand
Adres: Lege Hearewei 7 MIP-code: FR-LEE-30

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ kerk achter de rooilijn geplaatst
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk door situering, vorm, functie en volume
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een hoge bouwlaag onder kap met wolfeind, torenspits
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling door dwarsbeuk aan achterzijde
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen van de hoofdafmeting. Middelgrote kerk
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ uitbundige modellering / vormplastiek met gedraaide spits
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ verticale geleding door de toren als hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, leien en gegolfde fr. pannen, 
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen met witte ornamenten en grijze leien en pannen 
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ torenspits en vensters
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ dakbedekking en diverse onderdelen zijn kwetsbaar 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als gereformeerde kerkpastorie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp gelegen, archeologisch waardevol
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ in de trant van de neo Gotiek
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische, typologische en innovatieve waarde
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  20
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1877 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: werkplaats
Plaats: Hijum Huidige functie: woning / berging Karakteristiek pand
Adres: Lege Hearewei bij 6 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ aangebouwde werkplaats op hoeklocatie 
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door ligging en vorm duidelijk aanwezig in omgeving
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag met verdieping onder kap met plat dak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen met hoekvorm ten gevolge van perceelgrens
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, klein pand
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ afgeschuind pandje 
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ door rose baksteen gemetselde speklagen
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ halfsteensverband metselwerk, gegolfde fr. pan en stalen vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ grijze pan, witte en rose kalkzandsteen, witte ramen en daklijst
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de gesloten kap en de kalkzandsteen
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan het einde Lege Hearewei gelegen op oorspronkelijke terp 
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object ■ zowel beeldwaarde als intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1920 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl: door functiewijziging zijn diverse onderdelen deels gewijzigd/ vernieuwd en aangebouwd

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij Haersmastate
Plaats: Jelsum Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Aldlansdyk 18 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld op oud boerenerf
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van en op de directe landschappelijke omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ kleine voorhuis onder zadeldak en grote schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ gegolfde Friesche pan en riet, kruisverband metselwerk, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ grijze dakbedekking, bruine baksteen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en de oorspronkelijke bijgebouwen
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ ten oosten van Jelsum op waardevol terrein en terp gelegen
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarden in voldoende mate aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: divers / ca. 1880 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



naast de school

Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: onderwijzerswoning
Plaats: Jelsum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Boarnsylsterwei 1 MIP-code: FR-LEE-48

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande woning naast de voormalige school
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder kap
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van het hoofdvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen van de hoofdafmeting. middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ uitbundige modellering met portiek 
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ speklagen als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, nieuwe pan, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen met witte ornamenten  
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ topgevel, siermetselwerk en goot
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ metsel- en voegwerk en topgevel zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de rand van de terp naast de school gelegen
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ in de trant van de overgangsarchitectuur
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische, typologische en innovatieve waarde
authenticiteit van het object kap en topgevel teveel aangetast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1910 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woningen 
Plaats: Jelsum Huidige functie: woningen Karakteristiek panden
Adres: Boarnsylsterwei 2 - 16 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ een rij van vier dubbele woningen vormen de rooilijn
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ als structuurbepalende straatbeeld
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder zadeldak. Vrijstaande dub.berging
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ dubbele woningen op breed rechthoekig grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ verhoudingen van de hoofdafmeting. Kleine woningen
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantige plattegrond en eenduidige vorm
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ halfsteensverband metselwerk, VH pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ rood genuanceerde baksteen, natuurrode pannen en witte kozijnen 
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ buiten de terp als uitbreidingsplan van Jelsum naar Cornjum
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ in de trant van de Delftse school / Delfts rood
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1945 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



oorspronkelijke situatie met topgevel

Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: school 
Plaats: Jelsum Huidige functie: opslag Karakteristiek pand
Adres: Boarnsylsterwei 3 MIP-code: FR-LEE-49

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande voormalige basisschool aan de Boarnsylsterwei
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk door situering en volume
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en zolder onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ symmetrisch rechthoekig hoofdvolume met middenrisaliert
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen van de hoofdafmeting. dorpsschool
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                aangetast door verwijderen topgevel
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door gemtselde speklagen van gele baksteen
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gegolfde fr.pan, houten puien
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruinrode baksteen zwarte pannen witte vensters en goten
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ lijstgoot en siermetselwerk
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          niet meer
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als school
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ buiten de terp ten noorden van Jelsum richting Cornjum
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ in de trant van de overgangsarchitectuur
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden aangetast
authenticiteit van het object te laag

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1910 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Koarnjum Huidige functie: woonhuis met werkplaats/ riethandel Karakteristiek pand
Adres: Bredyk 10 MIP-code: FR-LEE-36

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ grote boerderij langs de Bredyk gelegen 
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ grote kop-hals-romp, markant aanwezig aan de doorgaande weg
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ voorhuis met zolderverdieping onder zadeldak, schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij 
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door gemetselde rollagen als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische voorgevel woonhuis met goede vlakverhoudingen
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk,houten vensters (en nieuwe dakbedekking)
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte pannen, bruinrode baksteen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters en hoekpilasters, schoorsteen, uilebord
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          veel vernieuwd
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de rand van het dorp gelegen op waardevol terrein, rand van terp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel (gelede) gebouwde boerderij
authenticiteit van het object teveel onderdelen zijn vernieuwd

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1860 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 07-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



ca. 1930

Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: schuur
Plaats: Jelsum Huidige functie: schuur Karakteristiek pand
Adres: It Paradys 2 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaand aan It Paradys
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk in open ruimte
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ twee verdiepingen hoge schuur onder rietkap aanbouw onder zadeldak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang         
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ schuur en aanbouw op dubbel rechthoekig grondplan 
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters en gevelbekleding als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm, indeling en maatverhoudingen zijn karakteristiek
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ houten en metselwerk bekleding, gegolfde Fr .pan en riet, stalen ramen
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruin kleedhout, gele baksteen en natuurrode pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de gesloten kap en karakteristieke vorm
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de ontwikkeling i.r.m. de geschiedenis van de streek
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op oude terp binnen beschermd gezicht gelegen 
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object ■ door geringe ouderdom nog vrij gaaf

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1940 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woonhuis met kaaszolder
Plaats: Jelsum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Op é Terp 16 MIP-code: FR-LEE-45

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande woning op hoeklocatie in de rooilijn
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk door situering, bouwstijl en volume
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en hoge zolderverdieping onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogene samenstelling
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen van de hoofdafmeting. Hoog pand
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantige vormen op rechthoekig grondplan, achteraanbouw
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ vensters als horizontaal accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, (nieuwe) dakpannen, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           aangetast door pannen en schilderwerk vensters
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ de halfronde vensters
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ metselwerk, en halfronde vensters zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie met kaaszolder
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp in beschermd dorpsgezicht
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van innovatieve waarde
authenticiteit van het object teveel aangetast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1890 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 07-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: pastorie herv. Kerk
Plaats: Jelsum Huidige functie: woonhuis/ vergaderruimte Karakteristiek pand
Adres: Op é Terp 22 MIP-code: FR-LEE-42

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande woning op hoeklocatie in de rooilijn
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk door situering, bouwstijl en volume
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag en verdieping onder kap, middenpartij met dakkapel
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ symmetrische gebouw op nagenoeg vierkant grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen van de hoofdafmeting. Groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ uitbundige modellering / vormplastiek met hoekoplossing en dakkapel
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ pilaster als hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ gevelindeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie zijn goed
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, (nieuwe) OVH dakpannen, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruine baksteen met lichte stucwerk ornamenten en zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ gevelbeeindiging pilasters en bekroning dakkapel
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ metselwerk, stucwerk en de ornamenten zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als pastorie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp ten zuiden van de kerk in beschermd dorpsgezicht
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ in de trant van het Eclectticisme
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische, typologische en innovatieve waarde
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  19
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1890 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 07-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: kerkhof / grafmonumenten
Plaats: Jelsum Huidige functie: kerkhof / grafmonumenten Karakteristiek object
Adres: Op é Terp bij 26 MIP-code: FR-LEE-43

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ rondom kerk, in dorp gelegen begraafplaats
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ duidelijk beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ onderdeel van kerk, welke rijksmonument is
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ de inrichting, paden en hekwerk rondom kerkhof
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samenstelling grafmonumenten en begraafplaats
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ in verhoudingen met kerk en dorp
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ de plaatsing van de graven
gehalte van de gevelcompositie                                      
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ natuursteen en ijzeren onderdelen
betekenis van de kleurtoon                                           ■ sober
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ i.r.m. mogelijke ruiming 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         ■ herinnering aan personen
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op de terp rondom de kerk, binnen beschermd dorpsgezicht
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ expressie van technische, typologische of persoonlijke waarden
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarden in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  17
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: divers specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 07-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Jelsum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Skierhusterwei 21 MIP-code: FR-LEE-51

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld langs de Skierhusterwei
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ grote kop-hals-romp langs de Langedijk
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van en op de directe omgeving, op omgracht erf
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ breed voorhuis onder schilddak en grote schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop (dwarshuis)-hals-romp boerderij en koetshuis
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters en risalerende entree als accent van de gevel
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, holle pannen en riet, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruine baksteen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ omlijste entreepartij en kap van koetshuis
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en gevelindeling, en het koetshuis
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de rand van het dorp gelegen op waardevol terrein, terp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarden in voldoende mate aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1850 (oudere voorganger) specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: Trafo
Plaats: Jelsum Huidige functie: Trafo Karakteristiek object
Adres: bij Skierhusterwei MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande transformatorhuisje aan de straat gelegen
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ duidelijk herkenbaar als transformatorhuisje
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag met verdieping onder tentdak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen met markante kap met overstek
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, "standaard" model transformatorhuisje
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op vierkant grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen, zakelijke gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ noordsverband metselwerk en romaanse pan, stalen deuren
betekenis van de kleurtoon                                           ■ grijze pannen, bruinrode baksteen, groene deuren
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ de ventilatiekanaal op de nok, betonvensters en stalen deuren
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de gesloten kap met pannen en het metselwerk
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie als Trafo
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ onder invloed van het expressionisme (huisstijl PEB)
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwd typologische transformatorhuisje
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  16
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1930 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Stiens Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Butenskilwei 40 MIP-code: FR-LEE-64

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld langs de Butenskilwei
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door bouwstijl en ligging een beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ woonhuis met wolfdak en schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; woonhuis(villa) met schuur 
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ groot woonhus t.o.v. de schuur
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen met middenrisaliet over twee verdiepingen, erker
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door risaliet als hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische indeling en fraaie maatverhoudingen van de gevel
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ metselwerk, gebakken pannen op voorhuis en schuur, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruinrode baksteen, witte kozijnen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ risaliet met entreepartij vensters 
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en gevelindeling en gesloten kap
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ onder invloed van het expressionisme
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  17
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1930 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Stiens Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Butenskilwei 42 MIP-code: FR-LEE-65

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld langs de Butenskilwei
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ breed voorhuis onder schilddak, schuur aangetast
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop (dwarshuis)-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen woonhuis, 
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen met middenrisaliet over twee bouwlagen
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door risaliet als hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische indeling 
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, platte fr pannen op voorhuis, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruine baksteen, witte kozijnen 
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters met stucwerk ornamenten, hoekpilaster en lijstgoot
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en gevelindeling voorhuis
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ onder invloed van het eclecticisme
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object door aangepaste schuur is het geheel teveel aangetast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1890 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Stiens Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Harnsterdyk 8 MIP-code: FR-LEE-61

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld langs de Harnsterdyk
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door bouwstijl, volume en ligging een beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van en op de directe landschappelijke omgeving en erf
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ lang voorhuis onder zadeldak en grote schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij en koetshuis
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters als hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gebakken pannen, beton en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte pannen, bruinrode baksteen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ gootlijst, entree woning, uilebord en schoorstenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde, gevelindeling, gesloten kap en koetshuis
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarden voldoende aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1890 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 28-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Sathe De Botermijn



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Stiens Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Lege Hearewei 43 MIP-code: FR-LEE-63

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld langs de Butenskilwei
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door bouwstijl en ligging een beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van en op de directe landschappelijke omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ groot voorhuis onder samengestelde kap, schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop (blokje) en schuur met bijstal
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan, topgevel en portiek
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters en speklagen als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverb. metselwerk, Lucas IJsbrand pan voorhuis, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruine baksteen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ segmentbogen vensters, dakkapellen en topgevel met bekroning
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde, de gevels en kap voorhuis
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op oude boerderijplaats, archeologisch waardevol terrein
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ onder invloed van de neo renaissance
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij met waardering voor architectuur
authenticiteit van het object ■ voorhuis voldoende gaaf, door golfplaten kap schuur nu deels aangetast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  21
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1900 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Koarnjum Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Skredyk 3 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld langs de Skredyk
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door bouwstijl en ligging een beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ op omgracht terrein in landelijk gebied
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ voorhuis onder zadeldak en schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters en in topgevel als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gegolfde fr. pan en riet, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruinrode baksteen, witte vensters groene deuren
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters, luiken, uileborden en schoorstenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en gevelindeling en gesloten kap
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de zeepolderdijk op oude boerderijplaats gelegen
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1880 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: spoorbrug
Plaats: Stiens Huidige functie: geen Karakteristiek object
Adres: bij Menno van Coehoornwei MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ in het traject van de spoorbaan 
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         
waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van en op de directe omgeving 
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ vlak met het maaiveld, ca. 2 m boven het water van de Stienzer Feart
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van de twee brughoofden
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ relatief kleine brughoofden
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen, functioneel gebouwd
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         niet zichtbaar door ontbreken functie (wandelpad)
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de brughoofden
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk  in combinatie met natuursteen 
betekenis van de kleurtoon                                           ■ gele baksteen met grijze natuursteen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ de natuursteen hoekblokken als bijzondere verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de authentieke brughoofden zijn kwetsbaar 
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op het spoortraject Leeuwarden - Stiens
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ standaard model brughoofden (veel toegepast)
authenticiteit van het object ■ de brughoofden in voldoende mate authentiek.

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  17
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1900 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Stiens Huidige functie: woonhuis boerderij Karakteristiek pand
Adres: Stienser Hegedyk 2 MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld langs de Stienser Hegedyk
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door bouwstijl en ligging een beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ voorhuis onder zadeldak en schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij, steile kap
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede verhoudingen, kleine boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ een fraai ongelede voorgevel
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, platte fr. Pan en riet, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakpannen, roodbruine baksteen, witte kozijnen groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ topgevel, uileborden en schoorstenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en gevelindeling en gesloten kap
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de zeepolderdijk gelegen
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  17
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: vroeg XIX specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 02-03-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij Dokkumer Ee
Plaats: Stiens Huidige functie: boerderij Karakteristiek pand
Adres: Tichelwurk 21 MIP-code: FR-LEE-66

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij langs de Dokkumer Ee
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door volume en ligging een beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ kop en hals onder zadeldak en grote schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop-hals-romp boerderij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op thematisch grondplan
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte (water) zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gebakken pannen, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwart en nat.rode pannen, bruine baksteen, witte kozijnen, groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters, uileborden en topgevels
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde en gevelindeling van de hoofdvorm
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op oude boerderijplaats aan de Dokkumer Ee gelegen
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object door nieuwe dakbedekking en ramen deels aangetast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1817 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 10-02-2012 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij
Plaats: Stiens Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Wurgedyk 19 MIP-code: FR-LEE-1

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij langs de Dokkumer Ee
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door bouwstijl en ligging een beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ breed voorhuis onder schilddak en schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ samengesteld; kop (dwarsblokje) en romp (schuur)
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen voorhuis, relatief kleine schuur
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ woonhuis met kantig vormen, midden risaliet over twee bouwlagen
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ pand zichtbaar vanaf de publieke ruimte (fietspad en water) 
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door risaliet als hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, platte fr. pannen op voorhuis, houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte dakbedekking, bruine baksteen, witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ getoogde vensters en het risaliet met bekroning en lijstgoot
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde, gevelindeling en gesloten kap
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ nabij kruispunt van waterwegen gelegen aan de Dokkumer Ee
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ onder invloed van het eclecticisme
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsiekewaarden in redelijke mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  17
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1880 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 14-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: brug
Plaats: Stiens Huidige functie: brug Karakteristiek object
Adres: bij Wurgedyk MIP-code: geen

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ brugje over de Feinsumer feart parallel aan de Dokkumer Ee
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ door ligging een beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van de waterwegen op de brug
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig 
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, kleine voetgangersbrug
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ functionele vormen in breedte van het pad
aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door horizontale liggers
gehalte van de gevelcompositie                                      
opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ houten constructie
betekenis van de kleurtoon                                           ■ geheel groen geschilderd
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ als toegan naar de overzijde (tevens andere gemeente)
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         ■ door de elfstedentocht het meest bekende bruggetje geworden
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ op belangrijk kruispunt van waterwegen
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit van het object de intrinsieke waarden zijn indifferent

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: meerdere malen vernieuwd specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: 14-11-2011 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: boerderij Tjem Tjoeg) Gemeentelijk monument
Plaats: Jelsum Huidige functie: geen (te koop) Karakteristiek pand
Adres: Aldlansdyk 28 MIP-code: geen indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaande boerderij in het open veld
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ grote stelp langs de Dokkumer Ee
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de invloed van en op de directe landelijke omgeving en erf
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ ingebouwd voorhuis met grote en lange schuur onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen bouwvolume en vrijstaand bijgebouwtje
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ fraaie verhoudingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ lange stelpboerderij op thematisch grondplan
aanzichten
betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ belijning door vensters in schuur en speklagen als accent in voorgevel 
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, gegolfde Fr pannen, houten /stalen vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ zwarte en natuurrode pan, bruine baksteen, witte kozijnen, groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ de stalraampjes, uilebord en gootlijst 
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ de beeldwaarde, gevelindeling en gesloten authentieke kap
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   ■ de functie als boerderij
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de Dokkumer Ee, oip oude boerderijplaats
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ traditioneel gebouwde boerderij
authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarden in voldoende mate aanwezig

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  19
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1910 (oudere voorganger) specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: februari 2013 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woonhuis met schuur Gemeentelijk monument
Plaats: Koarnjum Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand
Adres: Martenawei 19 MIP-code: geen indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.
begrippenkader relevant specifiek toelichting   
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ vrijstaand in de rooilijn van de Martenawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk door vorm en volume in de straatwand
waarde in een groter geheel / ensemble                      
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           ■ de Martenawei als straatbeeld
Architectonische beeldwaarde m.b.t
hoofdvorm: massa- of volume werking van object
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ een bouwlaag met zolderverdieping onder schilddak, aanbouw
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ homogeen samengesteld volume, risalerende middenpartij
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede verhoudingen van de hoofdafmeting. Groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantig vormen op rechthoekig grondplan, midden- en hoekpilasters
aanzichten
betekenis van de gerichtheid                                         ■ duidelijk zichtbaar vanaf de openbare ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ verticaal door pilasters en horizontaal door basement en gootlijst
gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische gevelindeling met goede maatverhoudingen 
opmaak
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ kruisverband metselwerk, nieuwe pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruin metselwerk, zwarte pannen , witte kozijnen met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  
karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ gootlijst, vensters zijgevel en pilasters / lisenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          al veel vervangen
Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         
Cultuurhistorische waarde
historisch stedenbouwkundige context                       ■ langs de oude dijk op oorspronkelijke terp gelegen.
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        
representant kunsthistorische stroming / stijl               
representant architect / architectonisch oeuvre           
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ bouwkundige en architectonische expressie
authenticiteit van het object teveel aangetast

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  15
relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca. 1880 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 
datum opname: februari 2013 om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.
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