
ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
18382 3 Amen Amen 2 boerderij (1911), krimpentype, afgewolfd zadeldak pannen gedekt met schoorsteen, rechte voorgevelbeëindiging met geprofileerde houten daklijst, ramen van 

verdieping in voorgevel en in zuidgevel van latere datum, passend in agrarische structuur
18681 3 Amen Amen 4 boerderij (verbouwd in 1956 met oudere sporen in woonhuis), mogelijk oorspronkelijk van het krimpentype, nu kopromptype, woonhuis riet gedekt met 

schoorsteen in topgevel met geprofileerde daklijst, uitkeping aan zuidzijde riet gedekt met pannen onderlangs, schuur met afgewolfd zadeldak, pannen gedekt, 
wagendeur in voorgevel, passend in agrarische structuur

18379 2 Amen Amen 12 boerderij (woonhuisdeel 1906, schuur mogelijk met oudere sporen), dwarsdeeltype met baander in oostgevel, in westgevel dwarse uitbouw, riet gedekt met 
schoorsteen, ramen met sluitstenen en enkele ramen met glas-in-lood in bovenramen, enkele wijzigingen vanwege woonfunctie, vrijstaande schuur, riet gedekt 
met houten gevels van latere datum,  passend in agrarische structuur

5251 2 Amen Amen 20 caféboerderij en later ook theater (1916), oorspronkelijk boerderij van het langsdeeltype met krimpen, woonhuis met afgewolfd zadeldak pannen gedekt en 
twee schoorstenen, voorgevel woonhuis op verdieping gewijzigd, schuur riet gedekt met uilenbord en pannen onderlangs, diverse wijzigingen vanwege andere 
functies

17015 2 Amen Amen 21 boerderij (1907), langsdeeltype, woonhuis met afgewolfd zadeldak pannen gedekt met schoorsteen, versieringen tussen bovendorpel ramen en gemetselde 
boog, schuur riet gedekt met uilenbord, achtergevel gewijzigd vanwege woonfunctie, passend in agrarische structuur

18765 3 Amen Amen 25 boerderij (1964), dwars geplaatst woonhuis met zadeldak pannen gedekt en twee schoorstenen, voordeur met luifel, plat tussenlid , schuur met afgewolfd 
zadeldak golfplaten gedekt, inrijdeur in voorgevel, passend in agrarische structuur, karakteristiek voor na-oorlogse periode

4199 2 Amen Amen 31 boerderij (1924), krimpentype, woonhuis met afgewold pannendak en schoorsteen, rechte voorgevelbeëindiging met geprofileerde daklijst en houten fries, 
voordeur terug liggend met levensboom in bovenraam, ramen met sluitstenen, schuur riet gedekt met golfplaten onderlangs, vrijstaande schuur met stalen 
ramen en met golfplaten gedekt, passend in agrarische structuur

3882 2 Amen Amen 42 boerderij (1738), hallehuistype met verhoogde gevel ter plaatse van woonhuis, geheel riet gedekt met schoorsteen op nok woonhuis en uilenbord in achter 
dakvlak, diverse gevels vernieuwd, wagendeur in achtergevel schuur met daarboven luik naar hooizolder. Passend in agrarische structuur   

18763 2 Amen Amen 50 woonhuis (1935), Interbellum architectuur, zadeldak pannen gedekt met hoge schoorsteen in dakvoet, aanbouw in noordgevel, erker in voorgevel, terug 
liggende voordeur in portiek met in hout afgewerkte hoekkolom, bloembak onder de ramen van de verdieping, gemetselde  trasraam met rollaag rondom, 
passend in verdichtingspatroon

4040 2 Amen Amen 57 boerderij (1927) met stookhok, krimpentype, woonhuis afgewolfd zadeldak met nieuwe pannen gedekt en nieuwe rookgasafvoer, bovenramen begane grond en 
ramen verdieping horizontaal ingedeeld, verschillende versieringen in het metselwerk van de voorgevel en aanduiding van het bouwjaar ‘1927’, schuur 
afgewolfd zadeldak riet gedekt, inrijdeur in zuidoostgevel vervangen door kozijn vanwege woonfunctie, vrijstaande schuur riet gedekt, passend in agrarische 
structuur

18556 3 Amen Amen 58 boerderij (1910), kopromptype, woonhuis afgewolfd zadeldak pannen gedekt, gemetseld trasraam met rollaag rondom, twee erkers in voorgevel met afzaten en 
afgedekt met betonplaat, voordeur centraal met luifel en bovenlicht, bloembakken onder de ramen van de verdieping, nieuwe rookgasafvoer, schuur met 
afgewolfd zadeldak pannen gedekt en met uilenborden, inrijdeuren met segmentboog in voor- en achtergevel, passend in agrarische structuur, gelijkenis met 
Amen 62

4423 2 Amen Amen 62 boerderij (1939), kopromptype, woonhuis met afgewolfd zadeldak pannen gedekt met schoorsteen, gemetseld trasraam met rollaag rondom, twee erkers in 
voorgevel met afzaten afgedekt met betonplaat, voordeur centraal met luifel en bovenlicht, in bovenramen begane grond glas-in-lood, schuur met afgewolfd 
zadeldak pannen gedekt en met uilenborden, inrijdeuren met segmentboog in voor- en achtergevel, passend in agrarische structuur, gelijkenis met Amen 58

4424 3 Amen Amen 62a boerderij (1939), kopromptype, woonhuis met afgewolfd zadeldak pannen gedekt met schoorsteen, gemetseld trasraam met rollaag rondom, twee erkers in 
voorgevel met afzaten afgedekt met betonplaat, voordeur centraal met luifel en bovenlicht, in bovenramen begane grond glas-in-lood, schuur met afgewolfd 
zadeldak pannen gedekt en met uilenborden, inrijdeuren met segmentboog in voor- en achtergevel, passend in agrarische structuur, gelijkenis met Amen 58

18687 3 Amen Amen 68 boerderij (1930) met – gewijzigd - stookhok, langsdeeltype, woonhuis met afgewolfd zadeldak pannen gedekt met schoorsteen, gemetseld trasraam met rollaag 
rondom, voordeur centraal in voorgevel met aan weesrzijden gemetselde bloembakken, betonnen luifel en bovenlicht, onder de goten een gemetselde fries, 
schuur afgewolfd zadeldak riet gedekt met uilenbord, stalen stalvensters, passend in agrarische structuur

4203 2 Amen Amen 73 boerderij (1736), hallhuistype, riet gedekte hoge kap, kopgevel begin 20ste eeuw, ramen met sluitstenen, zij- en achtergevels vernieuwd vanwege woonfunctie, 
luik in achtervlak dak, passend in agrarische structuur 



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnummer omschrijving

5181 3
Anderen Nijend 19 boerderij (1910), dwarsdeeltype, afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen, voordeur in krimp, diverse wijzigingen vanwege woonfunctie, passend in agrarische 

structuur

3756 3
Anderen Nijend 26 boerderij (1926), krimpentype met afgewolfd zadeldak met schoorsteen, deels met gebakken pannen gedekt en deels met riet, diverse wijzigingen vanwege woonfunctie, alleen 

hoofdvorm karakteristiek, detailleringen door nieuwe dakbedekking niet origineel, passend in agrarische structuur

4531 3
Anderen Nijend 30 boerderij (1920), krimpentype met afgewolfd zadeldak met schoorsteen, deels met gebakken pannen gedekt en deels met riet en gebakken pannen onderlangs, diverse wijzigingen 

vanwege woonfunctie, alleen hoofdvorm karakteristiek, detailleringen door nieuwe dakbedekking niet origineel, passend in agrarische structuur
4490 3 Anderen Oldend 2 boerderij (1925), zijbaander of dwarsdeel-type, tweezijdig afgewold zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen, originele raamopeningen, goede gevels, kunststof 

kozijnen, nieuwe uitkubbing in zuidgevel, passend in oorspronkelijke structuur
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Inventarisatie karakteristieke gebouwen 

Annerweg 43 boerderij (1925), verbouwd tot woonhuis, wit geschilderd, niet karakteristiek 

Bosweg 2A stal (2010), geen foto, niet karakteristiek 

Gasterenseweg 1 woonhuis (1920), rijksmonument 

Gasterenseweg 3 woonhuis (1925) , rijksmonument 

Gasterenseweg 5 keuterij, in 1997 verbouwd tot woonhuis, aan een zijde afgewolfd zadeldak 
met gebakken pannen gedekt en schoorsteen vanuit de voorgevel, 
voorgevel vernieuwd met behoud van karakter, ramen met afzaten, vanwege 
vele wijzigingen niet karakteristiek  

Molenberg 2 boerderij (1989), nieuwbouw, niet karakteristiek 

Schipborgerweg 1 woonhuis (1920), witgepleisterd en wit geschilderd, diverse wijzigingen,  

 niet karakteristiek 

Schipborgerweg 3 woonhuis (1920), diverse wijzigingen, niet karakteristiek 

 



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving

8356 3 Annen De Bulten 2 Voormalig boerderijtje in de oorspronkelijke hoofdvorm. Het gebouw heeft een aan twee zijden afgewolfd zadeldak met riet gedekt en in de nok – wam van het 
voorhuis een schoorsteen. Van het voorhuis zijn nagenoeg alle gevelopeningen nog authentiek. Het achterhuis is aangepast aan de huidige woonbestemming.

5834 3 Annen De Hullen 8 Boerderij, krimpentype met zijbaander. Verbouwd tot woonhuis. Geheel gedekt met een rode gebakken pannen. Aanbouw aan de westzijde, die de hoofdvorm niet 
aantast. Gevelopeningen nagenoeg authentiek.

5599 3 Annen De Hullen 14 Keuterij, riet gedekt met een verbijzondering in het dakvlak van de voorgevel. Hoofdvorm karakteristiek.
8044 3 Annen De Hullen 16 Boerderij (1935) Interbellum architectuur, kopromptype, volledig gedekt met grijze gebakken pannen. Gevelopeningen voorhuis origineel. In de krimp van de linker 

gevel is een baanderopening geplaatst.
5380 3 Annen Eexterweg 8 Boerderij, geheel gedekt met rode gebakken pannen. Schoorsteen op de nok-wam ontbreekt. Entreepartij is vanuit de voorgevel verdwenen. In het metselwerk 

van de voorgevel enige versieringen aangebracht. Hoofdvorm en bouwmassa als karakteristiek aan te merken.
14082 2 Annen Grootblok 4 Boerderij (1910), Interbellum architectuur, in oorspronkelijke hoofdvorm. Het gehele gebouw is met riet gedekt. Naast het gebouw is aan de linkerzijde een 

stookhok geplaatst.
15267 3 Annen Spijkerboorsdijk 7 Boerderij, verbouwd tot woonhuis, voorhuis gedekt met pannen, achterhuis met riet. Aan het gebouw zijn vele aanpassingen en wijzigingen aangebracht. Aan de 

rechter zijde is een stookhok geplaatst. De voorgevel is opgetrokken uit nieuw metselwerk. Alleen de hoofdvorm kan als karakteristiek worden aangemerkt.

4810 3 Annen Spijkerboorsdijk 8 Boerderij met karakteristiek voorhuis. De aangebouwde schuur is volledig nieuw opgetrokken. Het voorhuis is gedekte met een gebakken rode pan met een 
schoorsteen vanuit de voorgevel. Het pand heeft twee verdiepingen, een krimp aan beide zijden en een afwijkende hoge gootlijn vóór de krimpen.

8764 3 Annen Zuidlaarderweg 8 Woonhuis, interbellum, gedekt met een grijze gebakken pan met op de nok-wam een schoorsteen. Opvallende erker aan de voorzijde die afgedekt is met een 
rondgaande betonafdekking.

10613 3 Annen Zuidlaarderweg 10 Dubbele woning (1935) Interbellum Architectuur, met mansardekap, afgedekt met een gebakken, rode pan. In de voorgevel zijn twee erkers geplaatst die afgedekt 
zijn met een doorlopende boei over beide entreepartijen.

5558 3 Annen Zuidlaarderweg 12 Dubbele woning (1935) Interbellum Architectuur, met mansardekap, afgedekt met een gebakken, rode pan. In de voorgevel zijn twee erkers geplaatst die afgedekt 
zijn met een doorlopende boei over beide entreepartijen.

6187 2 Annen Zuidlaarderweg 20 Voormalig winkelpand in zijn originele hoofdvorm met aangebouwde berging. In de rechter zijgevel zijn twee opvallende verzwaringen in het metselwerk 
aangebracht. Vanwege voormalige)functiekarakteristiek.



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving

2702 2 Balloo Crabbeweg 1 pootaardappelbewaarplaats (1975), uniek in de gemeente, afdekking met golfplaten en glazen wanden, passend in agrarische structuur, karakteristiek vanwege 
functie en zeldzaamheid



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
18274 2 Deurze Deurze 1 Boerderij (1927), in zijn originele hoofdvorm. Het voorhuis is gedekt met betonpannen, het achterhuis met riet. In beide zijgevels is een krimp aangebracht; in de 

rechterkrimp is een baander geplaatst.
18503 1 Deurze Deurze 2 Boerderij in nog volledig originele staat.  Riet gedekt met schoorsteen op nok-wam van het voorhuis en uilenbord op achterzijde. Gevel- en kozijnindeling 

origineel. Voordeur in oostgevel. In de achtergevel is een baander geplaatst.
4100 2 Deurze Deurze 3 Boerderij (1932), in zijn originele hoofdvorm en gevelindelingen Het voorhuis is gedekt met geglazuurde pannen en heeft twee schoorstenen. De schuur is riet 

gedekt. In de voorgevel bloembakken onder de ramen van de verdieping. Horizontale roedes in bovenramen begane grond. Het gebouw heeft in beide zijgevels 
een krimp; in de linker krimp is een baander geplaats. Ook de achtergevel is volledig in originele staat. 

17275 2 Deurze Deurze 4 Verbouwde boerderij (1925) in zijn originele hoofdvorm. Rietgedekt met een schoorsteen op de nok – wam van het voorhuis. Met name de achtergevel en 
straatzijde is qua gevelindeling behoorlijk aangetast.

17841 2 Deurze Deurze 5 Boerderij (1900), volledig rietgedekt met schoorsteen in originele hoofdvorm. In de achtergevel is een baander geplaatst.
18502 1 Deurze Deurze 8 Boerderij (1906) met oorspronkelijke hoofdvorm. Rietgedekt met schoorsteen op voorhuis nok – wam en midden op de boerderij. Gevelindeling van het voorhuis 

is origineel. Gevelindeling van het achterhuis is aangepast aan het huidige gebruik (dubbele bewoning).  Qua situering is het pand een beeldbepalend object 
voor de omgeving.

4099 2 Deurze Deurze 9 Voormalige boerderij (1900) met oorspronkelijke hoofdvorm. Oorspronkelijke baander in de zijgevel. Gebouw is met riet gedekt. Gevelopeningen in het voorhuis 
origineel maar kozijnen zijn aangepast. Gevelindeling van het achterhuis aangepast aan de huidige woonbestemming.

18206 2 Deurze Deurze 11 Boerderij (1906). Ogenschijnlijk een karakteristiek gebouw dat nog in gebruik is als agrarisch bedrijf. Bedrijfsgedeelte is gedekt met riet; het woongedeelte met 
pannen. In de achtergevel zijn twee detonerende baanderdeuren geplaatst die afbreuk doen aan het gevelbeeld.

4098 2 Deurze Deurze 14 Boerderij, woonhuis met aangebouwde bedrijfsruimte. Zowel het voorhuis als het bedrijfsgedeelte is nagenoeg volledig gedekt met riet. Op het voorhuis is een 
schoorsteen geplaatst. Gevelopeningen zijn authentiek. Helaas is tegen de achtergevel een silo geplaatst die afbreuk doet aan de uiterlijke verschijning van de 
boerderij.  

17277 2 Deurze Deurze 16 Boerderij (1906), geheel riet gedekt. Met name het bedrijfsgedeelte van het gebouw is nog in de authentieke staat. 
17278 2 Deurze Deurze 18 Boerderij (1906), geheel riet gedekt. Met name het bedrijfsgedeelte van het gebouw is nog in de authentieke staat. 
17279 2 Deurze Deurze 20 Boerderij (1906), geheel riet gedekt. Met name het bedrijfsgedeelte van het gebouw is nog in de authentieke staat. 
18204 3 Deurze Deurze 19 Recent verbouwde woonboerderij. Oorspronkelijke hoofdvorm is gehandhaafd. 

3910 3 Deurze Deurze 21 Boerderij (1915) waarvan het voorhuis, het woon met beton pannen gedekt en schoorsteen. De schuur is riet gedekt. Rechte voorgevelbeëindiging met 
gemetselde fries. Gevelopeningen zijn nagenoeg geheel authentiek. Bijzonder is de verfraaiing in het metselwerk van het voorhuis.

18205 2 Deurze Deurze 22 Boerderij (1900), afgewolfd zadeldak riet gedekt met schoorsteen en dakkapellen. Gevelopeningen zijn deels aangepast aan het huidige gebruik. Op de 
schoorsteen is een detonerende rookgasafvoerpijp geplaatst. Het metselwerk is opnieuw gevoegd hetgeen de authenticiteit van het pand niet ten goede komt. 
Boven de deuren en ramen van de begane grond hanenkammen. Nieuwe inrijdeur in achtergevel.

18758 3 Deurze Deurze 24 Boerderij (1931) in volledig oorspronkelijke Interbellumstijl. Met afgewolfd zadeldak. Het voorhuis is gedekt met gebakken pannen en schoorsteen. Het 
bedrijfsgedeelte grotendeels met golfplaten en heeft aan de achterzijde een uilenbord. In de voorgevel van de schuur een inrijdeur met driehoekig bovenlicht. 
Alle gevelopeningen zijn origineel. Ramen met afzaten. Opvallend zijn de muur/balkankers in de voorgevel alsmede de doorlopende rollaag in het metselwerk.



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
4777 1 Eext Annerweg 1 tolhuis (1890), krimpen in de noordwest- en zuidoostgevel, aan achterzijde afgewolfd zadeldak met rode oud-hollandse gebakken pannen gedekt en 

schoorsteen vanuit de voorgevel, deur- en raamopeningen met rollagen, twee karakteristieke linden aan de wegzijde
1294 2 Eext Annerweg 7 woonhuis (1930), riet gedekt

900 3 Eext Annerweg 9 boerderij (1920), tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met beton pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet gedekt, uitkubbing aan zuidwestgevel, 
kozijnen in voor- en zijgevels vernieuwd en van raamdorpelstenen voorzien

902 2 Eext Annerweg 13 boerderij (1935), Interbellum architectuur, langsdeeltype met aan weerszijden een krimp, interbellum architectuur, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen 
gedekt en twee schoorstenen, inrijdeur in krimp noordgevel, passend in uitbreiding agrarische structuur

15989 2 Eext Gieterstraat 9 boerderij (1904), woonhuis met aan voorzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, schuur aan achterzijde afgewolfd met 
uilenbord, riet gedekt en pannen onderlangs, niet originele voordeur, in enkele bovenramen glas-in-lood, achtergevel origineel, passend in agrarische 
structuur, hoofdvorm en gesloten dakvlak van belang voor dorpsbeeld, ligging en kwaliteit erf bijzonder

7825 3 Eext Gieterstraat 10 boerderij (1925), verbouwd tot woonhuis, tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en nieuwe schoorsteen, raamopeningen met 
boogvormige architraven met sluitsteen, in de bovenramen glas-in-lood, zijgevels aangepast aan woonfunctie, passend in uitbreiding agrarische structuur

2081 3 Eext Gieterstraat 12 boerderij (1925), verbouwd tot woonhuis, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet gedekt met 
pannen onderlangs, ondanks diverse wijzigingen is het agrarische karakter behouden passend in uitbreiding agrarische structuur

7787 3 Eext Gieterstraat 16 woonhuis (1935), Interbellum architectuur, zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, terug liggende voordeur, betonelement als luifel doorgaand 
boven erker, ramen op verdieping met afzaten, gemetseld trasraam met rollaag rondom, nieuwe goten, passend in verdichtingsstructuur

15555 3 Eext Gieterstraat 18 boerderij (1930), Interbellum architectuur, verbouwd tot woonhuis, tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, iets terug 
liggende voordeur, onder de ramen een doorgaande rollaag, stookhok met schoorsteen, passend in uitbreiding agrarische structuur

1497 3 Eext Naweg 31 keuterij (1928), aan achterzijde afgewolfd zadeldak riet gedekt met nieuwe gebakken pannen onderlangs en schoorsteen vanuit de voorgevel, kozijnen 
beganegrond vernieuwd, erfafscheiding van beton paaltjes met ijzeren stangen

1298 3 Eext Naweg 34 boerderij (1928), dwarsdeeltype, verbouwd tot woonhuis, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet 
gedekt en gebakken pannen onderlangs, ramen met afzaten, westgevel gewijzigd

2883 1 Eext Provincialeweg 4 boerderij ‘Heidehoeve’ (1940), geheel riet gedekt met twee nieuwe schoorstenen, aanbouw aan noordoostgevel, riet gedekt en schoorsteen en entree, inrijdeur 
in krimp westgevel, diverse dakkapellen, passend in agrarische structuur

2653 3 Eext Provincialeweg 6 boerderij (1906), langsdeeltype, woonhuis met beton pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet gedekt, voormalige inrijdeur in voorgevel nu kozijn vanwege 
woonfunctie, roosvenster in topgevel, betonlateien boven ramen,  inrijdeur in achtergevel, noordwestgevel vernieuwd, passend in agrarische structuur

3125 2 Eext Provincialeweg 8 woonhuis voor boswachter (1923), zadeldak met gebakken pannen gedekt en twee schoorstenen, aanbouw met zadel dak en pannen gedekt met schoorsteen, 
grote dakkapellen op oostelijk en westelijk dakvlak, gemetseld trasraam rondom met rollaag, voorgevel op de verdieping gewijzigd, karakteristiek vanwege 
ontwikkeling in bosaanleg

2607 3 Eext Stationsstraat 41 boerderij (1925), verbouwd tot tweezijdig afgewolfd zadeldak met met gebakken panen gedekt en schoorsteen, passend in uitbreiding agrarische structuur

3611 1 Eext Stationsstraat 45 boerderij (1926), krimpen type met inrijdeur in krimp, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis twee verdiepingen met beton pannen gedekt en twee 
schoorstenen, schuur met golfplaten gedekt, onder de goten klossen en een houten fries, in de voorgevel van het woonhuis een driehoekige erker met 
daarboven het bouwjaar in schild met witte achtergrond, een gepleisterd, grijs geschilderde plint, gedeeltelijk onderkelderd, gevelindeling noordgevel geeft aan 
waar trap zit, boven de ramen hanenkammen, in enkele bovenramen van de beganegrond glas-in-lood, verdiepings-vensters met horizontale roedeverdeling, 
muurankers, stalvensters in zijgevels schuur, origineel stookhok, karakteristiek in uitbreiding agrarische functie

2609 3 Eext Stationsstraat 48 boerderij (1925), dwarsdeeltype, woonhuis met rode gebakken pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet gedekt en pannen onderlangs, ramen met afzaten, 
baanderdeuren nog aanwezig, zuidwestgevel vernieuwd, stookhok deels vernieuwd, passend in uitbreiding agrarische structuur

3610 3 Eext Stationsstraat 54 boerderij (1940), kopromptype met inrijdeur in topgevel schuur, Interbellum architectuur, woonhuis zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, 
schuur met aan achterzijde afgewolfd zadeldak riet gedekt, deels vernieuwd stookhok met gebakken pannen gedekt, vormverwantschap met Stationsstraat 56, 
passend in uitbreiding agrarische structuur

3128 3 Eext Stationsstraat 56 boerderij (1939), aangepast aan horeca functie, kopromptype, woonhuis  zadeldak met gebakken muldenpannen gedekt zonder schoorsteen, schuur met aan 
achterzijde afgewolfd zadeldak riet gedekt en schoorsteen vanuit de voorgevel, woonhuis heeft gemetseld trasraam met rollaag rondom,  inrijdeur in topgevel 
schuur met nieuwe kozijninvulling, stalvensters in zijgevel, woonhuis met dubbele vensters met in bovenlicht glas-in-lood, vormverwantschap met Stationsstraat 
54, karakteristiek in uitbreiding agrarische structuur

10533 3 Eext ’t Wit 8 boerderij (1903), langsdeeltype, verbouwd tot woonhuis, tweezijdig afgewolfd zadeldak riet gedekt
903 3 Eext ’t Witzand 1 boerderij, kopromptype, woonhuis afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, schuur tweezijdig afgewolfd zadeldak riet gedekt en 

inrijdeur in voorgevel, erker in voorgevel met beton dak, passend in uitbreiding agrarische structuur
187 3 Eext ’t Witzand 2 boerderij (1908), langsdeeltype met krimp en inrijdeur, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet 

gedekt, stalramen in noordgevel, in de voorgevel gemetselde rondboog architraven, in de bovenramen glas-in-lood, detonerende uitbouw aan zuidwestgevel

4896 3 Eext Vijzelweg 1 boerderij (1928), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met rode gebakken muldenpannen gedekt, geen schoorsteen, rechte voorgevelbeëindiging met in 
het gepleisterd fries versieringen met baksteen, terug liggende panelendeur centraal in de voorgevel, onder de ramen platte afzaten, schuur aangepast aan 
woonfunctie, waarbij de gevels zijn gepleisterd

1297 3 Eext Vijzelweg 4 boerderij (1925), verbouwd tot woonhuis, tweezijdig afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en nieuwe schoorsteen, boven ramen in voor- en zijgevel 
geschilderde betonlateien, onder de ramen afzaten, in de bovenramen glas-in-lood



1764 3 Eext Vijzelweg 5 boerderij (1880), aan achterzijde afgewolfd zadeldak riet gedekt en schoorsteen vanuit de voorgevel, hanenkammen boven de ramen van de beganegrond, 
nieuwe kozijnen, achtergevel gewijzigd vanwege woonfunctie, alleen hoofdvorm karakteristiek

5444 3 Eext Vijzelweg 10 boerderij (1888), tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt zonder schoorsteen, uitbouw aan de westgevel, stookhok



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
1191 3 Eexterveen Dorpsstraat 1 boerderij (1935), kop-romp-type, pannen gedekt met schoorsteen op woning, raamindeling gewijzigd, passend in agrarische structuur

15716 3 Eexterveen Dorpsstraat 2 woonhuis (1920), pannen gedekt met schoorsteen, voorzien van nieuwe pannen, passend in agrarische structuur
768 3 Eexterveen Dorpsstraat 5 boerderij (1932), pannen gedekt met schoorsteen, twee krimpen in zuid- westgevel, passend in agrarische structuur

15715 3 Eexterveen Dorpsstraat 6 boerderij (1910), pannen gedekt, met krimp in noord-westgevel en zuidwest-gevel, baander in achtergevel schuur, deels vernieuwde gevels, passend in 
agrarische structuur 

8992 3 Eexterveen Dorpsstraat 7 boerderij, pannen gedekt woonhuisgedeelte met twee schoorstenen, schuur met golfplaten gedekt, krimp in noord-westgevel, twee krimpen in zuid-oostgevel, 
rechte voorgevel beëindiging met gootlijst van latere datum, passend in agrarische structuur

8992 3 Eexterveen Dorpsstraat 9 boerderij, pannen gedekt woonhuisgedeelte met twee schoorstenen, schuur met golfplaten gedekt, krimp in noord-westgevel, twee krimpen in zuid-oostgevel, 
rechte voorgevel beëindiging met gootlijst van latere datum, passend in agrarische structuur

1923 3 Eexterveen Dorpsstraat 69 boerderij (1890), pannen gedekt met schoorsteen, krimp in noordwestgevel en in zuid-oostgevel, schuur verbouwd tot woning, diverse wijzigingen, passend in 
agrarische structuur

14403 3 Eexterveen Dorpsstraat 69a boerderij (1890), pannen gedekt met schoorsteen, krimp in noordwestgevel en in zuid-oostgevel, schuur verbouwd tot woning, diverse wijzigingen, passend in 
agrarische structuur

10121 3 Eexterveen Dorpsstraat 71 boerderij (1900), pannen gedekt met schoorsteen, krimpen in noord-westgevel en zuid-oostgevel, los van het bebouwingslint gelegen, passend in agrarische 
structuur

16113 3 Eexterveen Dorpsstraat 80 boerderij ‘De Veenkraai’ (1900), panne gedekt, rechte voorgevelbeëindiging met gootlijst, ramen op verdieping vergroot, voordeur asymmetrisch geplaatst in 
voorgevel, een krimp in noordwestgevel en twee krimpen in zuid-oostgevel, passend in agrarische structuur

8301 3 Eexterveen Dorpsstraat
82

boerderij (1909), woonhuis gedeelte pannen gedekt met schoorsteen, schuur golfplaten gedekt, rechte voorgevel beëindiging met gootlijst, voordeur centraal in 
voorgevel met omlijsting, twee krimpen in noordwestgevel en een krimp in zuid-oostgevel, gals-in-lood in bovenramen, passend in agrarische structuur, schuur 
verbouwd tot woning

29054 3 Eexterveen Dorpsstraat
82a

boerderij (1909), woonhuis gedeelte pannen gedekt met schoorsteen, schuur golfplaten gedekt, rechte voorgevel beëindiging met gootlijst, voordeur centraal in 
voorgevel met omlijsting, twee krimpen in noordwestgevel en een krimp in zuid-oostgevel, gals-in-lood in bovenramen, passend in agrarische structuur, schuur 
verbouwd tot woning

7565 3 Eexterveen Dorpsstraat 90 woonhuis (1933), pannen gedekt, terug liggende voordeur met overdekte entree, erker in voor- en zuidgevel, bloembak onder ramen verdieping, trasraam tot 
onderkant raamdorpelsteen, passend in agrarische structuur

6590 3 Eexterveen Dorpsstraat 91 boerderij (1923), pannen gedekt met schoorsteen, woongedeelte vergroot, rechte voorgevelbeëindiging met gootlijst, omlijste voordeur, nieuwe kozijnen, een 
krimp in noordwestgevel en twee krimpen in zuid-oostgevel, diverse wijzigingen, hoofdvorm karakteristiek, passend in agrarische structuur

7566 2 Eexterveen Dorpsstraat 92 boerderij (1898), pannen gedekt met twee schoorstenen, rechte voorgevelbeëindiging met gootlijst, voordeur centraal in voorgevel met omlijsting, een krimp in 
noordwestgevel en een krimp in zuid-oostgevel, passend in agrarische structuur

23445 1 Eexterveen Dorpsstraat 93E transformatorhuis (ca. 1920), platte afdekking, bijzonder metselwerk, 
8199 3 Eexterveen Dorpsstraat 97 woonhuis (1938), mansardekap met pannen gedekt en schoorsteen, erker in voorgevel met betonplaat afgedekt, staand metselwerk onder de raamdorpel, 

boven de kozijnen en in topgevel, passend in oorspronkelijke structuur
7884 2 Eexterveen Dorpsstraat 108 boerderij (1914), pannen gedekt met twee schoorstenen, recht voorgevelbeëindiging met gootlijst, gepleisterde plint, baander in krimp noordwestgevel, twee 

krimpen in zuid-oostgevel, passend in agrarische structuur
7474 1 Eexterveen Dorpsstraat

122
boerderij (1909), woonhuis versprongen ten opzichte van schuur, woonhuis deel pannen gedekt, deels plat afgedekt, drie schoorstenen, in bijzonder 
metselwerk, trasraam met afdekking, betonlateien boven kozijnen, uitkomend metselwerk onder de goten, dakkapel met balkon, glas in lood in bovenramen, 
passend in agrarische structuur

860 3 Eexterveen Dorpsstraat 124 boerderij (), pannen gedekt, vlechtwerk in topgevel en bij krimpen, voordeur asymmetrisch in voorgevel, twee krimpen in noordwestgevel, een krimp in zuid-
oostgevel, passend in agrarische structuur

923 3 Eexterveen Dorpsstraat 128 boerderij (1910), pannen gedekt met twee schoorstenen, een krimp in noordwestgevel, twee krimpen in zuid-oostgevel, rechte voorgevelbeëindiging met 
gootlijst, passend in agrarische structuur

5158 3 Eexterveen Dorpsstraat 130 boerderij (1899), pannen gedekt met twee schoorstenen, een krimp in noordwestgevel met baanderdeur, twee krimpen in zuid-oostgevel, rechte 
voorgevelbeëindiging met gootlijst, verbouwd vanwege woonfunctie met behoud van karakter, passend in agrarische structuur

3 Eexterveen Elzemaat zn pompgemaal (1903), verbouwd tot uitkijkpost
1051 3 Eexterveen Koffielaantje 26 keuterij (ca. 1900), riet gedekt met schoorsteen in topgevel, buiten het bebouwingslint gelegen

15718 3 Eexterveen Kruisweg 3 boerderij (1920), pannen gedekt met schoorsteen in topgevel, sluitstenen in bogen boven ramen, achtergevel gewijzigd vanwege woonfunctie,  buiten 
bebouwingslint gelegen 

15610 3 Eexterveen Zandvoorterweg 6 boerderij (ca. 1900), pannen gedekt, baander in achtergevel, diverse wijzigingen vanwege woonfunctie, buiten bebouwingslint gelegen



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving

1385 3 Eexterzandvoort Dalweg 1 Voormalige school, thans in gebruik als dorpshuis. Het beeld van de voormalige school is karakteristiek voor de dorpskern.
15586 3 Eexterzandvoort Dalweg 6 Voormalige boerderij (1929) waarvan het voorhuis nog in originele staat is. Voorhuis is gedekt met een grijze betonpan, het achterhuis met riet. In de voorgevel is 

een doorlopende rollaag boven de kozijnen aangebracht. 
15585 3 Eexterzandvoort Dalweg 6A Voormalige boerderij (1929) waarvan het voorhuis nog in originele staat is. Voorhuis is gedekt met een grijze betonpan, het achterhuis met riet. In de voorgevel is 

een doorlopende rollaag boven de kozijnen aangebracht. 
303 2 Eexterzandvoort Dalweg 16 Boerderij (1931) in Interbellumstijl, met een gave hoofdvorm en gevelindeling. Het gehele pand is gedekt met een rode gebakken pan. Rollagen boven voordeur 

en ramen, onderlangs de ramen een doorgaande rollaag, inrijdeur in achtergevel
40 3 Eexterzandvoort Dalweg 27 Voormalige boerderij (1886) waarvan de topgevel en de kozijnen in voor- en zijgevel zijn vernieuwd. Het pand is geheel gedekt met riet met een schoorsteen 

vanuit de voorgevel. Hoofdvorm van dit gebouw is karakteristiek.
38 2 Eexterzandvoort Dalweg 29 Boerderij (1920), krimpentype in nagenoeg originele staat. Het woongedeelte is gedekt met een rode gebakken pan, het bedrijfsgedeelte met golfplaten.

14387 3 Eexterzandvoort Krommedijk 4 Boerderij (1931), tweezijdig afgewolfd zadeldak met grijze gebakken pannen gedekt en met schoorsteen in de nok–wam. Doorgaand gemetseld trasraam onder 
de ramen door. In de linker krimp van het gebouw is een afwijkende kozijninvulling geplaatst.  

6585 2 Eexterzandvoort Nieuwedijk 3 Boerderij (1911) in originele staat, riet gedekt met een schoorsteen vanuit de voorgevel. Metselwerk en kozijnen zijn origineel. Ook de achtergevel van het pand 
verkeert nog in de oorspronkelijke staat.

5157 3 Eexterzandvoort Nieuwedijk 5 Keuterrij (1910), riet gedekt, deels in oorspronkelijke staat. Aan het hoofdgebouw is een afwijkend bijgebouw geplaatst.
2210 3 Eexterzandvoort Nieuwedijk 7 boerderij (1912), 
1386 2 Eexterzandvoort Oudedijk 5 Woonhuis (1935), Interbellum architectuur, zadeldak gedekt met een rode gebakken pan. Erker in voorgevel met staand metselwerk onder het raam. Rondom 

gemetseld trasraam met rollaag. Onder het raam van de verdieping in de voorgevel een bloembak. In topgevel houten beschieting. Op de linker zijgevel is een 
detonerende dakkapel geplaatst. Voor het overige nagenoeg in originele staat. Karakteristieke entreepartij.

15622 3 Eexterzandvoort Zwienhemsdijk 4 Boerderij (1900), krimpentype, riet gedekt met een schoorsteen vanuit de voorgevel. Vlechtwerk in voorgevel. Gevelindeling en kozijnen zijn origineel. Origineel 
stookhok.

15623 3 Eexterzandvoort Zwienhemsdijk 4A Boerderij (1900), krimpentype, riet gedekt met een schoorsteen vanuit de voorgevel. Vlechtwerk in voorgevel. Gevelindeling en kozijnen zijn origineel. Origineel 
stookhok.



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
2679 3 Ekehaar Hoofdstraat 26 boerderij (1912), woonhuis afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt, schuur riet gedekt, gevels opnieuw gevoegd, kozijnen vervangen en van 

raamdorpelstenen voorzien, passend in agrarische structuur
32591 3 Ekehaar Oal Diek 9 boerderij (1906), afgewolfd zadeldak riet gedekt met schoorsteen, langsdeeltype, verbouwd (1978) tot woning met verlies van inrijdeur bij krimp, passend in 

agrarische structuur



ID nr. waarderin
g

dorp straatnaam huisnummer omschrijving

18220 3 Eldersloo Baarveldweg 1 Voormalige boerderij (1910), aan achterzijde afgewolfd zadeldak met riet gedekt en schoorsteen in topgevel voorhuis. In achtergevel baanderdeur. Hoofdvorm is origineel, de 
gevelindeling van het achterhuis is aangepast aan het huidige woongebruik . Detonerend element is de grote dakkapel in het rechter dakvlak.

18219 3 Eldersloo Baarveldweg 3 Voormalige boerderij (1942), aan achterzijde afgewolfd zadeldak met riet gedekt en schoorsteen in topgevel voorhuis. De hoofdvorm is geheel origineel. Gevelindeling van het 
achterhuis is aangepast aan de huidige woonbestemming

13505 3 Eldersloo Eldersloo 2 Voormalige boerderij (1924) waarvan het voorhuis is gedekt met een bruine geglazuurde pan en het achterhuis met riet. Gevelopeningen zijn nog origineel. Het pand heeft in beide 
zijgevels een krimp. Boven de voordeur en ramen betonlateien. Onder de ramen afzaten. In de rechter zijgevel is in de schuine krimp een baander geplaatst waarvan de gewijzigde 
indeling niet past bij de karakteristiek van het gebouw.

2646 2 Eldersloo Eldersloo 3 Boerderij (1935), kopromptype. Interbellum architectuur, woonhuis met aan voorzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen  gedekt en schoorsteen. Aangebouwde schuur met 
tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en uilenbord aan voorzijde. Aan de rechterzijde van het gebouw staat nog het oorspronkelijke stook/bakhuis. Alle 
gevels van het pand hebben nog de originele indeling. Boven de ramen rollagen. Onder de ramen afzaten met daartussen doorgaande rollaag. Onder de ramen van de verdieping 
een lange bloembak. Erfafscheiding van betonpaaltjes met ijzeren buizen.

4298 3 Eldersloo Eldersloo 4 Boerderij (1928), kopromptype. Het voorhuis heeft een afgewolfd zadeldak en is gedekt met beton pannen, helaas ontbreekt een schoorsteen op de nok-wam. De schuur is gedekt 
met golfplaten (waarschijnlijk over de oorspronkelijke rietbedekking). Gevelopeningen in het voorhuis zijn nog origineel en bij de ramen voorzien van afzaten. Helaas zijn de 
kozijnen vervangen waarmee de kalven ook zijn verdwenen en de karakteristieke entreepartij ook is aangetast. De aangebrachte luiken in de voor- en linker zijgevel zijn storende 
elementen in het gevelbeeld en niet passend in de karakteristiek van het gebouw. Onder het middelste raam van de verdieping een bloembak. Opvallend zijn de 
metselwerkversieringen in de gevels van het voorhuis.



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnummer omschrijving

4074
2 Eleveld Eleveld 3 Boerderij (1900), aan achterzijde afgewolfd zadeldak met uilenbord, riet gedekt met schoorsteen in topgevel woonhuis, originele hoofdvorm. Gevelopeningen in het voorhuis zijn 

origineel. Boven ramen hanenkammen. Kozijnindelingen vernieuwd. 

4072

2 Eleveld Eleveld 7 Boerderij (1910) in originele hoofdvorm. Woonhuis met aan voorzijde afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen. Dakranden en goten vernieuwd. Schuur met 
aan achterzijde afgewolfd zadeldak met riet gedekt en uilenbord. Gevelindeling volledig origineel; opvallend zijn de versieringen in het metselwerk van het woonhuis. Boven de 
ramen een doorgaande steens rollaag, onder de ramen afzaten. In bovenramen beganegrond glas-in-lood. Onder het middelste raam van de verdieping een bloembak. Naast de 
boerderij is een berging/annex stookruimte gebouwd in dezelfde stijl als de boerderij. Vormverwantschap met Eldersloo 4 te Eldersloo.

4071
3 Eleveld Eleveld 18 Boerderij (1900), verbouwd tot woonhuis met behoud van de oorspronkelijke hoofdvorm. Deels (nog) gedekt met riet, deels (over)gedekt met golfplaten. Gevelindeling met name in 

de zijgevels niet origineel.



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
11256 3 Gasselte Achterweg 6 Voormalige boerderij, krimpentype. Voorhuis gedekt met gebakken grijze pannen, het bedrijfsgedeelte met riet. Op de nok-wam is een schoorsteen geplaatst. 

Gevelopeningen van het voorhuis zijn origineel, helaas ontbreekt de voordeur.
7599 2 Gasselte Borgerweg 3 Bungalow (1970), met 'opgetild' plat dak en schoorsteen  

16164 2 Gasselte Borgerweg 9 Bungalow (1971), met 'opgetild' plat dak en schoorsteen  
7598 2 Gasselte Borgerweg 11 Bungalow (1971), met 'opgetild' plat dak en schoorsteen 

16203 2 Gasselte Borgerweg 17 Bungalow (1970), met 'opgetild' plat dak en schoorstenen 
8490 2 Gasselte Borgerweg 25 Voormalig café Duinoord, hoewel aangepast aan woonfunctie toch als zodanig herkenbaar, schilddak riet gedekt
7221 3 Gasselte Gieterweg 22 Boerderij 91935), Interbellum architectuur, krimpentype. Voorhuis is gedekt met een grijze gebakken pan, het bedrijfsgedeelte met riet. Op de nok – wam is een 

schoorsteen geplaatst. Gevelindeling nagenoeg authentiek. Inrijdeur bij schuine krimp in noordwestgevel.
8495 2 Gasselte Gieterweg 28 Villa Pamona (1888), samengestelde plattegrond, van origine wit gepleisterd, relatie met voormalig fruitbedrijf  

11120 3 Gasselte Julianalaan 5 Geheel verbouwde woonboerderij (langsdeeltype) met een terug liggende baanderopening in de voorgevel Het gehele gebouw is gedekt met gebakken pannen. 
Vanwege vele aanpassingen in de gevels alleen de hoofdvorm karakteristiek

8412 3 Gasselte Julianalaan 7 Woonboerderij in originele staat maar waarvan de gevels van het achterhuis zijn aangepast t.b.v. de huidige woonbestemming. Het gehele gebouw is gedekt 
met gebakken pannen. Bijzondere kapvorm ter plaatse van het voorhuis. Ramen met afzaten.

5884 2 Gasselte Julianalaan 9 Boerderij, krimpentype, voorhuis is gedekt met een gebakken pan, het achterhuis met riet. Op de nok – wam is een schoorsteen geplaatst. Gevelindeling van 
het voorhuis is authentiek met een omlijste voordeur in de voorgevel. Gootafwerking niet in oorspronkelijke staat. 

1687 3 Gasselte Kostvlies 6 Woonhuis (1938) in originele staat, Interbellum architectuur. Zadeldak met gebakken pannen gedekt. In de voorgevel is boven de erker en de terug liggende 
voordeur een doorgaande beton afdekking aangebracht. Gemetseld trasraam met rollaag rondom.

8646 3 Gasselte Kostvlies 7 Boerderij, voorhuis gedekt met pannen, schuur met golfplaten. In de voorgevel is centraal de terug liggende voordeur geplaatst. Gevelindeling is authentiek. 
Ramen met afzaten. Bijzonder zijn de bovenramen in de achtergevel van de schuur.

614 1 Gasselte Kostvlies 9 ‘Meester Kraneborg School’ (1930), nu buurthuis van Kostvlies, bijzondere metselwerk, bijzonder interieurelementen 
8609 1 Gasselte Kostvlies 11 Woonhuis (1930), Interbellum architectuur, met bijzonder metselwerk in alle gevels.  In de zuidgevel een erker met daarboven een balkon en uitbouw met paltte 

afdekking, in de oostgevel een erker en terugliggende voordeur met vrijstaande gemetselde kolom, in de noordgevel een bijzondere dakkapel. Het woonhuis is 
gedekt met een gebakken, geglazuurde pan met een schoorsteen midden op de nok.

969 3 Gasselte Kostvlies 13
8642 3 Gasselte Kostvlies 16 Winkel/woonhuis gebouwd in 1920. Hoofdvorm en gevelindeling nagenoeg origineel. Aan achterzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en 

schoorsteen op de nok.
15065 3 Gasselte Kostvlies 18 Voormalig boerderijtje waarvan de voorgevel geheel is vernieuwd. Het gebouw heeft een aan de achterzijde afgewolfd zadeldak en is geheel met riet gedekt. 

De schoorsteen komt vanuit de voorgevel. Vanwege hoofdvorm en rietbedekking karakteristiek.
8641 3 Gasselte Kostvlies 19 Boerderij (1939),Interbellum architectuur, kopromptype. Het woonhuis heeft een zadeldak met schoorsteen, de schuur heeft een aan de achterzijde afgewolfd 

zadeldak, beide met rode gebakken pannen gedekt. In de voorgevel is de voordeur verfraaid met een boogvenster. Bloembak onder de ramen van de 
verdieping. Kozijnen vernieuwd.

14816 3 Gasselte Kostvlies 24 Verbouwde boerderij met een a-typische kapvorm op het voorhuis. Het gehele gebouw is gedekt met een grijze sneldekpan Raamindeling van de voorgevel zijn 
aangepast. Alleen hoofdvorm karakteristiek.

15437 3 Gasselte Kostvlies 28 Woonhuis met een karakteristieke hoofdvorm en gevelindeling. 
1179 3 Gasselte Kostvlies 35 Voormalige boerderij met een detonerende aanbouw aan de rechter zijde van het pand. Alleen de hoofdvorm van de voormalige boerderij is karakteristiek. De 

vrijstaande schuur heeft een tweezijdig afgewolfd zadeldak en is met gebakken pannen gedekt.
8723 3 Gasselte Kostvlies 53 Boerderij (1936), langsdeeltype, met een krimp in de zuidgevel en aangebouwd stookhok. Tweezijdig afgewolfd zadeldak met grijze sneldek pannen gedekt. 

Met een schoorsteen op de nok - wam. Gevelopeningen van het voorhuis zijn origineel. Raamindeling is iets aangepast.  
7396 2 Gasselte Verlengde Grensweg 4 Het woonhuis (1951) heeft de architectonische uitstraling van de Delftse School. Zadeldak met rode gebakken pannen gedekt en twee kloeke schoorstenen 

vanuit de voor- en achtergevel.  Via tussenlid aangebouwde schuur met tweezijdig afgewolfd zadeldak en met rode gebakken pannen gedekt. Tussenlid met 
zadeldak en met rode gebakken pannen gedekt.



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
8604 2 Gasselternijveen Gasselterboerveen 1 boerderij (1900), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met schoorsteen op woonhuis en met beton pannen gedekt, rechte voorgevelbeëindiging met 

gepleisterd fries onder de goten, omlijste voordeur asymmetrisch in voorgevel met levensboom in bovenraam, hanenkammen boven de ramen, kozijnen 
vernieuwd en van raamdorpelstenen voorzien, in de krimp aan de zuidzijde een inrijdeur naar de schuur. 

14710 3 Gasselternijveen Gasselterboerveen 2 boerderij (1920), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met schoorsteen op woonhuis en met beton pannen gedekt, rechte voorgevelbeëindiging met 
gepleisterd fries onder de goten, gemetseld trasraam rondom, voordeur bij krimp in zuidgevel, boogvormige rollaag boven de ramen, ramen op verdieping 
vernieuwd en voorzien van raamdorpelstenen, overigens nog enkele wijzigingen met behoud van het karakter 

8381 3 Gasselternijveen Gasselterboerveen 7 boerderij (1920), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met twee schoorstenen op woonhuis en met gebakken pannen gedekt, rechte 
voorgevelbeëindiging met gemetseld fries onder de goten, gemetseld trasraam met rollaag rondom, terug liggende voordeur bij krimp in zuidgevel, bijzondere 
rollagen boven de ramen in andere kleur steen, afzaten onder ramen, enkele wijzigingen in zuidgevel met behoud van het karakter, bij krimp noordzijde inrijdeur, 
noordgevel schuur vernieuwd

8265 2 Gasselternijveen Gasselterboerveen 18 woonhuis (1938), Interbellum architectuur, zadeldak met uitbouw aan zuidzijde waarop schoorsteen, met beton pannen gedekt, gemetseld trasraam met rollaag 
rondom, erker in voorgevel met beton dak, in bovenramen glas-in-lood, afzaten onder de ramen, bijzonder metselwerk in topgevel, voordeur in zuidgevel met 
beton luifel en trapje

4856 3 Gasselternijveen Gasselterboerveen 22 woonhuis (1925), zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen in de midden, in westgevel dubbele voordeur, gemetseld trasraam met rollaag 
rondom, boven de ramen en voordeur een betonlatei en siermetselwerk, afzaten onder de ramen, in topgevels siermetselwerk 

4855 2 Gasselternijveen Gasselterboerveen 28 boerderij (1952), kopromptype, woonhuis zadeldak met gebakken pannen gedekt en twee schoorstenen, schuur met tweezijdig afgewolfd zadeldak met 
gebakken pannen gedekt, woonhuis heeft gemetseld trasraam rondom en een erker in de voorgevel met beton dak afgedekt, in topgevel siermetselwerk, 
hanenkammen boven de ramen

6620 2 Gasselternijveen Gasselterboerveen 30 boerderij (1900), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen, op de schuur ook schoorsteen, onder de goten een 
gepleisterd fries, woonhuis onderkelderd, hanenkammen boven de ramen, bijzonder brede onderdorpels bij kozijnen, in de krimp aan de noordzijde een 
inrijdeur, in de krimp aan de zuidzijde een voordeur met trapje

6327 3 Gasselternijveen Hunzelaan 3 woonhuis (1938), zadeldak met nieuwe gebakken pannen gedekt, schoorsteen ontbreekt, terug liggende voordeur met gemetselde kolom, onder de ramen 
afzaten, kunststof kozijnen, vanwege gaafheid van de hoofdvorm en het metselwerk toch karakteristiek

7863 3 Gasselternijveen Hunzelaan 6 woonhuis (1939), zadeldak met gebakken pannen gedekt, invloed van Interbellum architectuur, terug liggende voordeur met gemetselde kolom, afzaten onder 
de ramen, ondanks diverse wijzigingen en kunststof kozijnen, maar vanwege gaafheid hoofdvorm en metselwerk toch karakteristiek



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
9081 2 Gasselternijveen

schemond
Dideldomweg 1 boerderij(1904), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, rechte voorgevelbeëindiging, onder de goten een 

vernieuwd fries, hanenkammen boven de ramen, nieuwe kozijnen voorzien van raamdorpelstenen, in de krimp aan de noordzijde een inrijdeur, noordgevel van 
de schuur gepleisterd, bij eerste krimp in zuidgevel de voordeur 

6027 2 Gasselternijveen
schemond

Gasselterboerveens
emond

8 boerderij (1889), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, rechte voorgevelbeëindiging met gepleisterd fries, 
omlijste voordeur met panelendeur, boven de ramen van de beganegrong hanenkammen, op de verdieping nieuwe ramen voorzien van raamdorpelstenen, bij 
woonhuis gemetseld trasraam rondom, woonhuis deels onderkelderd, in de krimp aan de westzijde een inrijdeur

6934 3 Gasselternijveen
schemond

Gasselterboerveens
emond

9 boerderij (1930), krimpentype, invloed van Interbellum architectuur,  tweezijdig afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt, op wolfseinde voorzijde een 
dakkapel, gemetseld trasraam met rollaag rondom, tussen beganegrond en verdieping drie accentlagen in het metselwerk, terug liggende voordeur, diverse 
wijzigingen van ondergeschikte aard

6026 2 Gasselternijveen
schemond

Gasselterboerveens
emond

14 boerderij (1934), krimpentype, invloed van Interbellum architectuur,  tweezijdig afgewolfd zadeldak met op woonhuis nieuwe gebakken pannen en schoorsteen, 
op de schuur golfplaten, gemetseld trasraam met rollaag rondom, bij de krimp aan de noordoostzijde een inrijdeur, bij de krimp in zuidwestgevel de voordeur 
enigszins terug liggend met beton luifel, onder de ramen afzaten  

7771 2 Gasselternijveen
schemond

Gasselterboerveens
emond

17 boerderij (1921), krimpentype, twee krimpen aan noordoostzijde, een krimp aan zuidwestzijde, tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, 
onder de goten van het woonhuis een gepleisterd fries, dakkapel van latere datum, beton lateien boven de ramen, kozijnopening van oorspronkelijke voordeur 
in noordoostgevel gevuld met raamkozijn, nieuwe voordeur op de plaats van de oorsponkelijke inrijdeur in de krimp aan de zuidwestzijde, op de beganegrond 
nieuwe kozijnen voorzien van raamdorpelstenen, vanwege vele wijzigingen alleen hoofdvorm karakteristiek

6618 3 Gasselternijveen
schemond

Gasselterboerveens
emond

18 boerderij (1920), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen en schoorsteen, woonhuis geblokt pleisterwerk wit geschilderd, op de 
hoeken van de voorgevel extra stucwerk versiering in afwijkend blokmotief, gepleisterd trasraam grijs geschilderd, voordeur asymmetrisch in voorgevel, boven 
voordeur en ramen begane grond stucwerk versiering, bovenramen in glas-in-lood,  

15318 2 Gasselternijveen
schemond

Gasselterboerveens
emond

22 boerderij ‘Dalhoeve’ (1925), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen, onder de goot in de voorgevel een nieuw 
houten fries, vlechtwerk langs de dakranden, boven de ramen hanenkammen, oorspronkelijke inrijdeur in voorgevel vervangen door kozijn vanwege 
woonfunctie, in de bovenramen glas-in-lood, voordeur bij krimp aan noordoost gevel  

6616 3 Gasselternijveen
schemond

Gasselterboerveens
emond

23 boerderij (1935),langsdeeltype met krimp in westgevel, invloed Interbellum architectuur,  in hoofdvorm en architectonische uitwerking uniek in onze gemeente, 
tweezijdig afgewolfd zadeldak, inrijdeur in voorgevel, centraal in voorgevel verticaal metselwerk element, in de zijgevels van de schuur steunberen die 
verjongen naar boven toe. 

5888 2 Gasselternijveen
schemond

Tweede Dwarsdiep 14 Boerderij (1920), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen op woonhuis, rechte voorgevelbeëindiging met friezen in 
siermetselwerk onder goten, symmetrische voorgevelindeling met gemetseld trasraam rondom, boven ramen boogvormige rollagen met sluitstenen, kozijnen 
vervangen en voorzien van raamdorpelstenen, inrijdeur in krimp gewijzigd vanwege woonfunctie, zuidgevel diverse wijzigingen, waarbij hoofdvorm en vele 
details zijn behouden  



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving

3685 2 Gasteren Oosteinde 19 boerderij (1938), Interbellum architectuur, langsdeeltype, zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt en twee schoorstenen, schuur riet gedekt met 
dakkapellen van latere datum, in de voorgevel bloembak onder de ramen van de verdieping, ramen met afzaten



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving

16673 3 Geelbroek Geelbroek 3 keuterij (1900), zadeldak met riet gedekt en schoorsteen vanuit de voorgevel, uitkubbing in noordoostgevel met gebakken pannen gedekt, gepleisterd trasraam 
grijs geschilderd rondom, boven ramen rollagen in twee kleuren steen, in oorspronkelijke staat, ramen in de kozijnen zijn aangepast



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
14392 3 Gieten Achter ’t Hout 1 Boerderij, kopromptype. Voorhuis gedekt met dakpannen, schuur met golfplaten en onderlangs pannen. 
8725 3 Gieten Achter ’t Hout 4 Keuterij verbouwd tot woonhuis, eenzijdig afgewolfd zadeldak met pannen gedekt en schoorsteen, gemetseld trasraam rondom in donkere steen

16883 2 Gieten Achter ’t Hout 7 Boerderij (1851), dwarsdeeltype met inrijdeur in zijgevel, aan de achterzijde afgewolfd zadeldak, waarbij de voorgevel hoger oploopt dan het dakvlak, geheel 
met beton pannen gedekt en schoorsteen uit de voorgevel, vlechtwerk in voorgevel, passend in agrarische structuur

16882 2 Gieten Achter ’t Hout 9 Boerderij (1923), woonhuis met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, schuur gedekt met golfplaten met in de zuidgevel gebakken pannen onderlangs, 
onder de ramen afzaten, gemetseld trasraam rondom, deels vernieuwd met behoud van karakter, passend in agrarische structuur

8020 3 Gieten Achter ’t Hout 11 Boerderij (1904), originele hoofdvorm, tweezijdig afgewolfd zadeldak, geheel met beton pannen gedekt. Een gemetselde schoorsteen op de nok ontbreekt. 
Passend in agrarische structuur.

17065 3
Gieten Achter ’t Hout 12

Boerderij (1918), tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met een grijze gebakken pannen gedekt en schoorsteen, het bedrijfsgedeelte met golfplaten, rechte 
voorgevelbeëindiging met gepleisterde fries, boven de gevelopeningen gemetselde rondboog architraven met sluitstenen, terug liggende voordeur centraal in 
voorgevel,  nieuw kunststof kozijnen

15435 2
Gieten Achter ’t Hout 17 Boerderij (1917), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met geglazuurde bruine gebakken pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet gedekt 

met gebakken pannen onderlangs, terug liggende voordeur centraal in voorgevel, dakkapel en dakramen van latere datum, passend in agrarische structuur

15434 3 Gieten Achter ’t Hout 19 Boerderij (1955), kopromptype, geheel gedekt met een gebakken grijze muldenpan. Op het voorhuis zijn twee schoorstenen geplaatst. Inrijdeur in voorgevel 
schuur, passend in de agrarische structuur.

16885 3 Gieten Achter ’t Hout 22 Woonhuis (1930), Interbellum architectuur, zadeldak met grijze gebakken pannen gedekt en schoorsteen midden op de nok, erker in voorgevel, onder de 
ramen  afzaten, tussen de afzaten rollaag rondom

4736 2
Gieten Achter ’t Hout 28

boerderij (1919), krimpentype, woonhuis met beton pannen gedekt en twee schoorstenen, schuur met golfplaten gedekt en pannen onderlangs, in bovenramen 
voorgevel glas-in-lood, terug liggende voordeur centraal in voorgevel, boven de gevelopeningen gemetselde boog architraven met sluitstenen, passend in 
agrarische structuur

16884 2 Gieten Achter ’t Hout 30 boerderij (1921), krimpentype, inrijdeur in schuine krimp, woonhuis met beton pannen gedekt zonder schoorsteen, schuur met golfplaten gedekt en met pannen 
onderlangs, rechte voorgevelbeëindiging met houten fries, terug liggende voordeur centraal in voorgevel, passend in agrarische structuur

4782 2 Gieten Achter ’t Hout 34 Boerderij, krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt, hoofdtoegang in de linker krimp. Gevelindeling origineel. Rechter zijgevel 
gewijzigd.

5707 3 Gieten Bonnen 41 Keuterij, aan achterzijde afgewolfd zadeldak, riet gedekt en met schoorsteen vanuit de voorgevel, gebakken pannen op de uitkubbingen, verbouwd tot woning, 
kozijnen en windveren zijn in kunststof uitgevoerd, passend in agrarische structuur

6466 3 Gieten Bonnen 43 Keuterij (1919), aan achterzijde afgewolfd zadeldak, riet gedekt en pannen onderlangs, schoorsteen vanuit de voorgevel, vlechtwerk in voorgevel, passend in 
agrarische structuur

4740 2 Gieten Bonnen 50 boerderij, woonhuis met gebakken pannen gedekt, schuur riet gedekt met pannen onderlangs, gevels gewijzigd, alleen hoofdvorm karakteristiek
15617 3 Gieten Bonnen 53 boerderij (1911), (krimpentype) riet gedekt en pannen onderlangs, passend in agrarische structuur
16823 3 Gieten Bonnen 56 boerderij, woonhuis pannen gedekt, schuur riet gedekt met pannen onderlangs

15618 2 Gieten Bonnen 60 boerderij ‘Op ’t Hoog’ (1875), krimpentype, riet gedekt, in originele staat. In de voorgevel is een omlijste voordeur, boven de raamopeningen hanenkammen, 
passend in agrarische structuur

15614 3 Gieten Bonnen 65 boerderij (1900), verbouwd tot woning, rietgedekt en pannen onderlangs, passend in agrarische structuur
8769 2 Gieten Bonnen 67 Boerderij (1907) in originele hoofdvorm. Gebouw is gedekt met een rode muldenpan met schoorsteen op nok-wam. Passend in de agrarische structuur.
159 3 Gieten Gasselterweg 56 boerderij (1920), woonhuis pannengedekt, schuur rietgedekt passend in agrarische structuur

309 3 Gieten Oude 
Wildervanksterweg 6 Boerderij (1910), originele hoofdvorm. Aan achterzijde afgewolfd zadeldak riet gedekt met schoorsteen uit de voorgevel, aangepast aan woonfunctie, passend 

in de agrarische structuur.

6537 3 Gieten Oude 
Wildervanksterweg 9 boerderij (1925) met vrijstaand bijgebouw, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met beton pannen gedekt, schuur riet gedekt met beton pannen onderlangs, 

bijgebouw riet gedekt, passend in agrarische structuur

6804 2 Gieten Oude 
Wildervanksterweg 9A boerderij (1925) met vrijstaand bijgebouw, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met beton pannen gedekt, schuur riet gedekt met beton pannen onderlangs, 

bijgebouw riet gedekt, passend in agrarische structuur

379 2
Gieten Spekstoep 19

boerderij (1860), tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met beton pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet gedekt, rechte voorgevelbeëindiging met 
gepleisterd houten fries, ook onder de goten in de zijgevels, op oostelijk dakvlak een dakkapel, vlechtwerk in voorgevel, omlijste voordeur, aan de 
zuidwestgevel een serre, stookhok, passend in agrarische structuur

9051 3
Gieten Spekstoep 21

Boerderij (1918), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met beton pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet gedekt, rechte 
voorgevelbeëindiging met gemetseld fries in twee kleuren steen, gevelindeling is origineel, betonlateien boven de gevelopeningen, aan de rechterzijde is een 
stookhok geplaatst



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving

9052 2
Gieten Spekstoep 23

Boerderij (1918), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met beton pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet gedekt, rechte 
voorgevelbeëindiging met gemetseld fries in twee kleuren steen, gevelindeling is origineel, betonlateien boven de gevelopeningen, aan de rechterzijde is een 
stookhok geplaatst

1483 3 Gieten Spekstoep 23A Boerderij (1881), in originele hoofdvorm, tweezijdig afgewolfd zadeldak riet gedekt met een schoorsteen vanuit de voorgevel.

6538 2
Gieten Spekstoep 28

Woonhuis (1935), Interbellum architectuur, in originele staat. Gebouw heeft een zadeldak met pannen gedekt en twee schoorstenen, erker in de voorgevel, 
bovenramen beganegrond glas-in-lood, bloembak onder de ramen van de verdieping, erker in de zuidwestgevel, bijgebouw met zadeldak en gebakken pannen 
gedekt, originele elementen

6169 3 Gieten Varik 5 Keuterij in de originele hoofdvorm. Voorhuis is gedekt met gebakken pannen, het achterhuis met riet. Gevels gewijzigd, alleen hoofdvorm en dakbedekking 
karakteristiek, passend in de agrarische structuur.

2026 1 Gieten Veenhof 1E transformatorhuis (ca.1930), metselwerk met platte afdekking, karakteristiek voor distributie energievoorziening 

8423 2 Gieten Veenhof 6 boerderij, krimpentype, rietgedekt, fraaie entree in de voorgevel geplaatst. passend in oorspronkelijke agrarische structuur, onderdeel van het ensemble 
Veenhof

8387 2 Gieten Veenhof 7 boerderij (1958), deels pannen gedekt, deels riet gedekt, voorgevel gepleisterd, nieuwe kozijnen, passend in oorspronkelijke agrarische structuur, onderdeel 
van het ensemble Veenhof.

8424 2
Gieten Veenhof 8

Boerderij (1900), woonhuis met schilddak met gebakken pannen gedekt en twee schoorstenen, aangebouwde schuur met beton pannen gedekt, voordeur 
centraal in voorgevel van het woonhuis, boven de gevelopeningen gemetselde rondboog architraven met sluitstenen, passend in oorspronkelijke agrarische 
structuur, onderdeel van het ensemble Veenhof

3293 2 Gieten Verl. Asserstraat 64 Woonhuis (1930), Interbellum architectuur, aan achterzijde afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen op de nok, erker in zuidgevel, schuine 
krimp in west- en oostgevel, bijzondere gemetselde rollagen boven de gevelopeningen en in de top van de voorgevel, in de bovenramen roeden

3292 3
Gieten Verl. Asserstraat 66

Woonhuis (1925), Interbellum architectuur, aan achterzijde afgewolfd zadeldak met nieuwe beton pannen gedekt en geen schoorsteen, erker in zuidgevel, 
schuine krimp in oostgevel, bijzondere gemetselde rollagen boven de gevelopeningen en in de top van de voorgevel, doorlopende rollaag tussen de afzaten 
onder de ramen

2838 3 Gieten Verl. Asserstraat 70 Woonhuis (1932), Interbellum architectuur, zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen vanuit de achtergevel, doorlopende afdekking over erker en 
voordeur, in de krimp is een raam vervallen

3183 3 Gieten Verl. Asserstraat 72 Woonhuis (1937), Interbellum architectuur, zadeldak met beton pannen gedekt, erker in voorgevel met beton afdekking, gemetseld trasraam met rollaag 
rondom, overdekte voordeur in westgevel, opnieuw gevoegd en enige gevelwijzigingen aangebracht.

15392 3 Gieten Voorsteland 1 Keuterij (1930), dwarsdeeltype, originele hoofdvorm, aan achterzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen vanuit de voorgevel, 
uilenbord aan achterzijde, voordeur in de krimp, baander in de westgevel, enkele aanpassingen vanwege woonfunctie

6583 2
Gieten Zandvoort 4

Boerderij (1937), Interbellum architectuur, langsdeeltype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met grijze gebakken pannen gedekt en schoorsteen op de nokwam, 
gevelopeningen zijn origineel. Opvallende, doorlopende afdekking op erker en raamkozijn krimp. Onder de ramen afzaten, gemetseld trasraam met rollaag 
rondom, aan de zuidwestzijde van het gebouw is een stookhok geplaatst.

444 2 Gieten Zandvoort 17 Boerderij (1920) in de oorspronkelijke hoofdvorm. Krimp in de rechter gevel waarin entree is geplaatst. Het gehele gebouw is gedekt met gebakken pannen. 
Gemetseld trasraam met rollaag rondom. Passend in de agrarische structuur.



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
2035 3 Gieterveen Boerendijk 16 boerderij (1950), krimpentype, afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt, gemetseld trasraam rondom, kozijnen beganegrond en goten vernieuwd 

(raamdorpelstenen), ramen op verdieping relatief hoog, hoofdvorm karakteristiek, passend in agrarische structuur
9404 3 Gieterveen Boerendijk 21 boerderij (1920), langsdeeltype, afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt met schoorsteen, inrijdeur in voorgevel, voordeur woonhuis in krimp westgevel,  

gepleisterd fries onder goot voorgevel, hoofdvorm karakteristiek, passend in agrarische structuur
9403 3 Gieterveen Boerendijk 25 boerderij (1910), krimpentype met krimp in west- en oostgevel, afgewolfd zadeldak beton pannen gedekt met schoorsteen, goot en gemetselde fries in 

voorgevel, voorgevelindeling asymmetrisch, gemetselde trasraam met rollaag rondom, kozijnen vernieuwd, deels onderkelderd, passend in agrarische structuur

8324 1 Gieterveen Bonnerveen 24 winkel-woonhuis met bakkerij en originele oven (1900), afgewolfd zadeldak met pannen gedekt met twee schoorstenen en schuur, rechte voorgevelbeëindiging 
met goot en houten fries, in voorgevel terug liggende winkeldeur, waardoor half-erker ontstaat, enkele ramen met glas-in-lood in de bovenramen, uitkubbing in 
noordgevel met een houten en twee ijzeren kozijnen, in zuidgevel twee krimpen, dakkapel van latere datum, losse schuur met afgewolfd zadeldak met gebakken 
pannen gedekt en deels nieuwe gevel, gaaf in originaliteit, passend in verdichtingspatroon

8323 2 Gieterveen Bonnerveen 25 boerderij (1901), krimpentype, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, goot in voorgevel met gepleisterd fries, panelendeur centraal 
in voorgevel, glas-in-lood in de bovenramen van de beganegrond, op verdieping boven voordeur kozijn met twee lage paneeldeurtjes, passend in agrarische 
structuur

7352 2 Gieterveen Bonnerveen 28 winkel-woonhuis (ca. 1908), voormalige smederij van Thalens, woonhuis afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, deels nieuwe zijgevel, losse 
smederij, waarvan de voorgevel gelijk stond met die van het woonhuis-winkel, de gevelelementen zijn herplaatst in de huidige voorgevel, diverse 
gevelelementen blauw geschilderd in verband met nieuwe functie (theeschenkerij), passend in verdichtingspatroon

8325 3 Gieterveen Bonnerveen 30 woonhuis (1930), schilddak met nieuwe beton pannen gedekt met twee schoorstenen, bijzonder hoekraam met betonluifel en bijzondere metselwerk hoekkolom, 
raamindelingen gewijzigd, erfafscheiding straatzijde met betonpaaltjes en ijzeren stangen, passend in verdichtingspatroon

8193 2 Gieterveen Bonnerveen 37 boerderij (1913), krimpentype, afgewolfd zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt met twee schoorstenen, schuur golfplaten gedekt, een krimp in 
noordgevel, twee krimpen in zuidgevel, rechte voorgevelbeëindiging met gepleisterd fries en houten profiellat, omlijste panelendeur asymmetrisch in voorgevel, 
gemetseld trasraam rondom, inrijdeur in krimp noordgevel, opvallend hogere ligging door onderkeldering, passend in agrarische structuur

8234 2 Gieterveen Bonnerveen 39 boerderij (1885), langsdeeltype met twee krimpen in zuidgevel, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt met schoorsteen, rechte voorgevelbeëindiging 
met gepleisterde fries, inrijdeur in voorgevel, voordeur in zuidgevel, passend in agrarische structuur

5886 3 Gieterveen Bonnerveen 40 boerderij (1929), langsdeeltype met krimpen in noordgevel, met beton pannen gedekt, twee schoorstenen, baander in voorgevel, voorgevel gewijzigd op 
verdiepingshoogte, ligging los van het lint

8017 2 Gieterveen Bonnerveen 42 ?
10231 2 Gieterveen Bonnerveen 43-45 boerderij (1935), langsdeeltype met een krimp in noordgevel met inrijdeur en twee krimpen in zuidgevel, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en 

schoorsteen, terug liggende voordeur centraal in voorgevel, grote samengesteld kozijnen in voorgevel, staande ramen op beganegrond in zijgevels, deels 
onderkelderd, passend in agrarische structuur

8267 2 Gieterveen Bonnerveen 47 woonhuis (1935), schilddak met gebakken pannen gedekt, vooruitspringend deel met schoorsteen op de hoek met bovenin twee betonplaatsjes en ronde erker, 
in de zuidgevel overdekte entree met verdraaide hoekkolom, tot de onderdorpelstenen opgetrokken gemetseld trasraam rondom, passend in 
verdichtingspatroon

8194 2 Gieterveen Bonnerveen 48 boerderij (1877), krimpentype, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt met twee schoorstenen, rechte voorgevelbeëindiging met gootlijst en 
gepleisterde fries, omlijste voordeur, enkele bovenramen op de beganegrond in glas-in-lood, erker in noordgevel met betondak en nieuw kozijn, noordgevel 
schuur vernieuwd, inrijdeur in achtergevel, losse schuur (1935), zadeldak pannen gedekt, in voorgevel inrijdeur en in topgevel roosvenster, passend in 
agrarische structuur 

8195 3 Gieterveen Bonnerveen 50 boerderij (1907), krimpentype met een krimp in noordgevel en twee krimpen in de zuidgevel, afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt met schoorsteen,  
gepleisterde fries onder de goten, beganegrond voorzien van nieuwe kozijnen, versiering tussen gemetselde boog boven ramen en het kozijn, passend in 
agrarische structuur

8271 3 Gieterveen Bonnerveen 51 woonhuis (1935), zadeldak met gebakken pannen gedekt met schoorsteen, erker met beton dak in voorgevel, gemetseld trasraam met rollaag rondom behalve 
de verbijzondering bij de erker, onder het raam op de verdieping een vernieuwde bloembak, aangebouwde garage met zadeldak pannen gedekt en met houten 
deuren,

8273 3 Gieterveen Bonnerveen 53 woonhuis (1910), aan achterzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, terug liggende voordeur met gemetselde hoekkolom,

8268 1 Gieterveen Bonnerveen 56 boerderij (1913), krimpentype, afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt met twee schoorstenen, twee krimpen in noordgevel, een krimp met inrijdeur in 
zuidgevel, rechte voorgevelbeëindiging met zeer fraai gemetselde fries in verschillende kleuren steen en met motief, terug liggende voordeur, gepleisterde plint 
rondom, gedeeltelijk onderkelderd, bovenramen beganegrond voorzien van glas-in-lood, recent gerestaureerd met behoud van karakter, passend in agrarische 
structuur

2040 3 Gieterveen Bonnerveen 57 boerderij (1900), krimpentype, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt met twee schoorstenen, een krimp in noordgevel, twee krimpen in zuidgevel, 
onder goot in authentieke voorgevel en zijgevels een gepleisterde fries, in noordgevel aanbouw in de trant van een stookhok, aangebouwde schuur, passend in 
agrarische structuur, hoofdvorm karakteristiek



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
2206 3 Gieterveen Bonnerveen 68 boerderij (1885), krimpentype, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt zonder schoorsteen, een krimp in noord- en zuidgevel, rechte 

voorgevelbeëindiging met gootlijst en houten fries, omlijste voordeur, diverse gevelwijzigingen, gedeeltelijk onderkelderd, aangebouwde en dwarsgeplaatste 
schuur, passend in agrarische structuur

7999 3 Gieterveen Bosje 3 boerderij (1888), krimpentype, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, in zuidoostgevel twee krimpen, voordeur in voorgevel vervallen en gewijzigd in 
raamkozijn, aangebouwde en dwarsgeplaatste schuur met afgewolfd zadeldak pannen gedekt, enigszins afgelegen locatie ten opzichte van de bebouwingslinten

6433 3 Gieterveen De Hilte 1 boerderij (1900), krimpentype, afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt met schoorsteen, entree verplaatst van oostgevel naar zuidgevel, nieuwe kozijnen, 
goten en lijstwerk, passend in agrarische structuur

921 2 Gieterveen De Hilte 9 woonhuis (1922), aan achterzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, in voorgevel erker met daarboven een balkon met gemetselde balustrade 
en dubbele deur, bovenramen beganegrond met zes of acht ruitjes, siermuurankers in zijgevel

7471 3 Gieterveen De Hilte 17 boerderij (1917), zadeldak pannen gedekt met schoorsteen, diverse wijzigingen (rollaag in voorgevel boven ramen beganegrond), nieuwe goten, schuur van 
latere datum

8384 2 Gieterveen Hunzeweg 1 boerderij de ‘Volharding’(1887), krimpentype, afgewolfd zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt, schuur met detonerende dakpanplaten gedekt, een 
krimp in noordgevel met gevelwijziging, twee krimpen in zuidgevel met in tweede krimp de aansluiting met een stookhok, voordeur met omlijsting asymmetrisch 
in voorgevel, goot in voorgevel met gepleisterde fries, in zijgevels nieuwe goten, achtergevel vernieuwd, vrijstaande schuur met afgewolfd zadeldak met 
gebakken pannen gedekt, ligging los van bebouwingslint, vanwege interieur met originele elementen zoals bedstedewand, wandschilderingen en stookhok 
karakteristiek

864 3 Gieterveen Hunzeweg 2 boerderij (1921), krimpentype, woonhuis met topgevel en zadeldak met beton pannen gedekt, schuur van mogelijk latere datum en met hogere nok dan 
woonhuis en met aan achterzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, een krimp in noordgevel, twee in zuidgevel, voordeur in zuidgevel, 
voorzetramen in kozijnen zuidgevel vernieuwd, dakkapel van latere datum, roosvenster in voorgevel schuur, vrijstaand stookhok, ligging los van bebouwingslint

9402 3 Gieterveen Kopweg 3 boerderij, krimpentype, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, een krimp in noordgevel met voormalige inrijdeur nu entree, drie krimpen in zuidgevel, 
rechte voorgevelbeëindiging met gootlijst en houten fries, deels onderkelderd, aangebouwde schuur, passend in agrarische structuur

6937 3 Gieterveen Kopweg 7 boerderij (1921), krimpentype, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, in noordgevel drie krimpen, in zuidgevel een krimp, rechte 
voorgevelbeëindiging met gepleisterde fries onder zinken goot, voordeur asymmetrisch in de gevel, gemetseld trasraam rondom, deels onderkelderd, passend 
in agrarische structuur

9579 2 Gieterveen Kopweg 14 boerderij (1880), krimpentype, afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt met twee schoorstenen, twee krimpen in noordgevel, een krimp in zuidgevel met 
aanbouw van latere datum in aangepaste stijl, rechte voorgevelbeëindiging met gepleisterd fries dat in de zijgevels en aanbouw doorloopt, omlijste panelen 
voordeur, deels onderkelderd, passend in agrarische structuur

6935 3 Gieterveen Kopweg 15 boerderij ‘Havezaathe’(1900), krimpentype, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, een krimp in noordgevel met dubbele deur van latere datum, 
twee krimpen in zuidgevel, gepleisterd fries onder goten, omlijste voordeur met bovenlicht en levensboom, kunststof kozijnen met daarboven hanenkammen, 
gepleisterd plint rondom, passend in agrarische structuur

6936 3 Gieterveen Kopweg 17 boerderij (1923), krimpentype, afgewolfd zadeldak pannen gedekt met twee schoorstenen, een krimp in noordgevel, twee krimpen in zuidgevel met aanbouw bij 
tweede krimp, onder de goot in de voorgevel en zijgevels een gemetseld fries in verschillende kleuren steen en met motief, onder de ramen afzaten, passend in 
agrarische structuur

134 3 Gieterveen Streek Streek 
begraa
fplaats

baarhuisje (ca. 1940), zadeldak met gebakken pannen gedekt, opgeklampte deur, met rollaag erboven, in ca. 2009 gerestaureerd

761 3 Gieterveen Tjassenswijk 2 boerderij (1925), krimpentype, afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen, twee krimpen in noordoostgevel, een krimp in zuidwestgevel met 
uitkubbing, rechte voorgevelbeëindiging met gepleisterde fries, ramen met afzaten, kozijnen vernieuwd, passend in agrarische structuur, hoofdgebouw zonder 
uitkubbing karakteristiek

1470 3 Gieterveen Tjassenswijk 6 tolhuis (1910), zadeldak, deels met gebakken pannen gedekt en deels met riet met schoorsteen, diverse wijzigingen
8196 3 Gieterveen Tjassenswijk 12 boerderij, afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, onder de goot in de voorgevel een houten fries doorlopend als windveer, inrijdeur in voorgevel 

vervangen door twee ramen, zuidwestgevel vernieuwd
719 2 Gieterveen Tjassenswijk 16 boerderij (1898), krimpentype, afgewolfd zadeldak woonhuis pannen gedekt met twee schoorstenen, bij uitzondering is de schuur riet gedekt met pannen 

onderlangs, twee krimpen in noordoostgevel, een krimp in zuidwestgevel, onder goot in voor- en zijgevels een houten fries, vlechtwerk in voorgevel en bij eerste 
krimpen, omlijste voordeur, deels onderkelderd, gevels schuren vernieuwd, stookhok, losse schuur, passend in agrarische structuur

6239 3 Gieterveen Torenveen 1 boerderij (1927), langsdeeltype, afgewolfd zadeldak, voorhuis pannen gedekt met schoorsteen, schuur golfplaten gedekt, rechte voorgevelbeëindiging, gevels 
gepleisterd en wit geschilderd, inrijdeur in voorgevel, in oostgevel twee krimpen, stookhok, boerderij bevat oude materialen van boerderij die oorspronkelijk 
dichter bij de Hunze stond, passend in agrarisch karakter

8385 3 Gieterveen Torenveen 4 boerderij, aan de achterzijde afgewolfd zadeldak met apnnen gedekt en schoorsteen in topgevel, topgevel met vlechtwerk, krimp in noordgevel, diverse 
wijzigingen, stookhok, mogelijke oudere sporen aanwezig, passend in agrarische structuur

8260 3 Gieterveen Torenveen 18 woonhuis (1947), schilddak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, drie dakkapellen, gemetseld trasraam met rollaag rondom



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
8220 3 Gieterveen Torenveen 22 keuterij (1905), zadeldak pannen gedekt met schoorsteen in topgevel, beide zijgevels gewijzigd, volume verlengd, waardoor oorspronkelijk hoofdvorm wordt 

ontkend, passend in agrarische structuur, voorhuis tot aan de krimp karakteristiek
2355 3 Gieterveen Torenveen 28 keuterij (1905), aan achterzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen in topgevel, krimp in noord- en zuidgevel, nieuwe kozijnen met 

raamdorpelstenen, aanbouw en grote dakkapel aan zuidzijde in eigentijdse stijl met respect voor de oorspronkelijke hoofdvorm, achtergavel en dakbedekking 
vernieuwd

13844 3 Gieterveen Tripsweg 2 boerderij, afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen, rechte voorgevelbeëindiging met houten fries, nieuwe kozijnen, voordeur en luifel op 
beganegrond, ligging los van het bebouwingslint

725 2 Gieterveen Veenakkers 43 boerderij (1918), afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen, voordeur asymmetrisch in voorgevel, rechte voorgevelbeëindiging met houten 
fries (niet origineel) en aansluitend klokgevel-achtige rollaag, diverse kozijnopeningen van boven afgewerkt met rollaag en sluitsteen doorlopend aan de zijkant 
en verjongd, nieuwe raamkozijnen met raamdorpelstenen op de beganegrond, deels onderkelderd, passend in agrarische structuur

7107 3 Gieterveen Veenakkers 52 woonhuis (1918), aan achterzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, erker in voorgevel met beton dak, kozijnen vernieuwd met 
raamdorpelstenen, houten voorgevel op verdieping vernieuwd met verlies van balkon

14725 2 Gieterveen Veenakkers 54 boerderij (1900), tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en twee fraai gedetailleerde schoorstenen, rechte voorgevelbeëindiging met 
gemetseld fries in verschillende kleuren steen en met motief, terug liggende voordeur, rondboog architraven met sluitstenen en doorlopende betonnen band, 
versiering tussen rondboog architraaf en kozijn, dakbedekking woonhuis vernieuwd, passend in agrarische structuur

7104 3 Gieterveen Veenakkers 56 boerderij (1905), tweezijdig afgewolfd zadeldak met pannen gedekt en schoorsteen, op woonhuis nieuwe gebakken pannen, op zuidoostelijk dakvlak schuur een 
gebakken pan, op noordwestelijk dakvlak schuur een beton pan, rechte voorgevelbeëindiging met gepleisterd en getand fries, omlijste voordeurkozijn voorzien 
van nieuwe invulling, noordgevel vernieuwd, passend in agrarische structuur

14496 3 Gieterveen Veenakkers 64 boerderij (1920), afgewolfd zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, rechte voorgevelbeëindiging met fries, fries doorlopend in 
zijgevel, raamopeningen met rondboog architraaf en sluitstenen, versiering tussen rondboog architraaf en kozijn, kozijnen vernieuwd, panelen voordeur bij 
eerste krimp, in zuidgevel uitbouw met erker met afzaten, ligging los van bebouwingslint

7451 3 Gieterveen Veenakkers 68 boerderij (1910), tweezijdig afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en schoorsteen, twee dakkapellen, rechte voorgevelbeëindiging met fries, fries 
doorlopend in zijgevel, raamopeningen beganegrond met rondboog architraaf en sluitstenen, versiering tussen rondboog architraaf en kozijn, kozijnen vernieuwd 
met raamdorpelstenen, gepleisterde plint rondom, passend in agrarische structuur



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving

18672 3 Grolloo Amerweg 48 boerderij (1940), kopromptype, woonhuis en schuur beide zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt, schuur golfplaten gedekt, voordeur in westgevel, 
diverse kleine wijzigingen, passend in agrarische structuur, alleen hoofdvorm karakteristiek

3842 1 Grolloo
Oostereind 14

landhuis ‘De Moere’ (1928), Haage School trant, twee bouwlagen met tentdak, met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, in vooruit springend gedeelte 
entree met luifel en erker met balkon, gemetselde plint, diverse metselwerkversieringen als rollagen en tweede kleur steen, vensters met horizontale 
roedeverdeling

18702 3 Grolloo Vredenheimseweg 7 boerderij ‘Iemenhoeve’(1939), afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, verbouwd vanwege zorgfunctie, zuidoostgevel aangepast, 
ramen met afzaten, alleen hoofdvorm karakteristiek



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
1931 2 Marwijksoord Marwijksoord 4 proefboerderij ‘Kooijenburg’ (1912),  kopromptype, woonhuis aan de voorzijde afgewolfd zadeldak met betonpannen gedekt zonder schoorsteen, schuur met aan 

de achterzijde afgewolfd zadeldak en uilenbord en inrijdeur en roosvenster in voorgevel, voordeur centraal in de voorgevel woonhuis met daarboven een balkon 
en dubbele deur, goot met houten fries, boven de ramen geschilderde betonlateien, onder de ramen afzaten, noordgevel schuur verneiuwd en indeling veranderd. 
Vormverwantschap met Marwijksoord 6

3498 2 Marwijksoord Marwijksoord 6 boerderij ‘Marwijkshoeve’ (1912),  kopromptype, woonhuis aan de voorzijde afgewolfd zadeldak met betonpannen gedekt en schoorsteen op noordelijk dakvlak, 
schuur met aan de achterzijde afgewolfd zadeldak en uilenbord en inrijdeur en roosvenster in voorgevel, voordeur centraal in de voorgevel woonhuis met 
daarboven een balkon en dubbele deur, goot met houten fries, boven de ramen geschilderde betonlateien, onder de ramen afzaten, noordgevel schuur verneiuwd 
en indeling veranderd. Vormverwantschap met Marwijksoord 6boerderij (1912),  waarvan met name het voorhuis in een bijzondere architectuur is uitgevoerd. Het 
gehele pand is gedekt met pannen. Gevelindeling etc. uiterst gaaf. Vormverwantschap met Marwijksoord 4

18215 3 Marwijksoord Marwijksoord 8 boerderij (1927), tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, dakkapel op zuidelijk dakvlak van latere datum, schuur 
riet gedekt en schoorsteen, bij de eerste krimp in de noordgevel een bijzonder uitbouw, kozijnen vernieuwd 

3463 3 Marwijksoord Marwijksoord 12 boerderij (1941), kopromptype, woonhuis met aan voorzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, schuur met dakpanplaten gedekt, 
voordeur centraal in voorgevel, bloembak onder de ramen van de verdieping 



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
15894 3 Nieuw 

Annerveen
Hunzeweg 23 woonhuis (1940), pannen gedekt met schoorsteen, erker in voorgevel, bloembak onder ramen verdieping, trasraam met rollaag, passend in verdichtingspatroon

18893 3 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 27 woonhuis (1924), pannen gedekt met schoorsteen, erker met balkon in voorgevel, passend in verdichtingspatroon, bij vernieuwen dakbedekking zijn boeien te 
grof uitgevoerd

8230 3 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 31 woonhuis (1857), pannen gedekt met schoorsteen, zorgvuldig voorzien van nieuwe gevels, passend in agrarische structuur

4404 3 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 32 boerderij (1930), voorhuis pannen gedekt met schoorsteen, schuur riet gedekt, erker in voorgevel, in schuur gelamineerde spantconstructie voortkomend uit 
vernieuwing in bedrijfsvoering, passend in agrarische structuur

15853 3 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 37  woonhuis (1911), gelede hoofdvorm, pannen gedekt met twee schoorstenen, vooruitspringend geveldeel met topgevel, waarvan de randen versierd zijn, 
passend in verdichtingspatroon 

5976 3 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 38 boerderij (1932), pannen gedekt met schoorsteen, voorhuis gepleisterd met blokvormmotief, recht gevelbeëindiging met gootlijst, passend in agrarische 
structuur 

16748 3 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 40 boerderij (1935), pannen gedekt met schoorsteen, terug gelegen voordeur centraal in voorgevel, baander in schuine krimphoofdvorm, krimp in zuidoost-gevel, 
mogelijk deels gewijzigd, passend in agrarische structuur

14815 3 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 40a boerderij (1935), pannen gedekt met schoorsteen, terug gelegen voordeur centraal in voorgevel, baander in schuine krimphoofdvorm, krimp in zuidoost-gevel, 
mogelijk deels gewijzigd, passend in agrarische structuur

1193 3 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 41 boerderij (1910), alleen hoofdvorm boerderij karakteristiek vanwege diverse wijzigingen

5977 2 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 42 woonhuis(1907), pannen gedekt, deels plat afgedekt, vooruitspringend geveldeel met topgevel, waarvan de randen versierd zijn, voordeur met levensboom in 
bovenraam, schuur pannen gedekt, bijzonder voorgevel met zorgvuldige wijzigingen, passend in verdichtingspatroon

15854 3 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 44 boerderij (1890), pannen gedekt met schoorsteen, voorgevel met bijzondere indeling, passend in agrarische structuur

15852 3 Nieuw 
Annerveen

Hunzeweg 45 boerderij (1915), pannen gedekt met schoorsteen, krimp in noordwestgevel en twee krimpen in zuidgevel, rechte voorgevelbeëindiging met gootlijst, kozijnen 
vernieuwd? Passend in agrarische structuur

12091 Nieuw 
Annerveen

Molenwijk baarhuisje op begraafplaats



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
6395 3 Nieuwediep Nieuwediep 26 boerderij (1915), krimpentype, een krimp in de noordwestgel en een krimp in de zuidoostgevel, tweezijdig afgewolfd zadeldak met golfplaten gedekt zonder 

schoorsteen, onder de goten een fries, de verdiepingsvloer wordt in de voorgevel gemarkeerd met enkel lagen in een andere kleur steen die ook terug komt in 
de rondboog architraven boven de raamkozijnen, omlijste voordeur centraal in de voorgevel, helaas ontbreken de kalven in de raamkozijnen, aanpassingen in 
zuidoostgevel, passend in agrarische structuur

10177 2 Nieuwediep Nieuwediep 32 Boerderij, kophalsromptype,  woonhuis (1959) met zadeldak en twee schoorstenen, schuur van eerdere datum met tweezijdig afgewolfd zadeldak en met 
pannen gedekt, inrijdeur in voorgevel

9028 2 Nieuwediep Nieuwediep 34 boerderij (ca.1900), zijlangsdeeltype, pannen gedekt, inrijdeur in voorgevel
10124 3 Nieuwediep Nieuwediep 36 boerderij (1910), krimpentype, twee krimpen in noordwestgevel, een krimp in zuidoostgevel,  inrijdeurkozijn in krimp zuidoostgevel met nieuwe invulling, 

tweezijdig afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt, en schoorsteen, rechte voorgevelbeëindiging, bij de eerste krimp noordwestgevel het omlijste 
voordeurkozijn met nieuwe invulling, kozijnen vernieuwd, verbouwd tot woonhuis, hoofdvorm karakteristiek, passend in agrarische structuur

9667 3 Nieuwediep Nieuwediep 38 boerderij (ca 1880), krimpentype, een krimp in noordwestgevel met inrijdeur, twee krimpen in zuidoostgevel, tweezijdig afgewolfd zadeldak met beton pannen 
gedekt en schoorsteen, rechte voorgevelbeëindiging met vlechtwerk, omlijste voordeurkozijn hanenkammen boven raamkozijnen, gepleisterde en grijs 
geschilderde plint rondom, twee nieuwe kozijnen i zuidoostgevel, passend in agrarische structuur

2449 3 Nieuwediep Nieuwediep 46 boerderij, kopromptype, woonhuis waarschijnlijk jonger (1953) dan schuur, woonhuis met aan voorzijde afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en 
schoorsteen, schuur tweezijdig afgewolfd zadeldak met uilenborden en gebakken pannen gedekt, inrijdeur in voorgevel schuur, passend in agrarische structuur, 
vanwege mogelijk oudere schuur en hoofdvorm karakteristiek

10123 2 Nieuwediep Nieuwediep 50 boerderij (1900), krimpentype, twee krimpen in de noordwestgevel, een krimp in de zuidoostgevel met inrijdeur, tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken 
pannen gedekt en twee schoorstenen, rechte gevelafsluiting met gepleisterde fries, in de zijgevels gepleisterd fries onder de goten, originele rondboog kozijnen 
met rollagen als architraaf, panelen voordeur asymmetrisch in voorgevel, passend in agrarische structuur

10122 3 Nieuwediep Nieuwediep 54 boerderij (1938), krimpentype, zijlangsdeeltype met inrijdeur bij krimp, pannengedekt, Interbellum architectuur, ontwerp R. Lanjouw, Gieterveen
8980 2 Nieuwediep Nieuwediep 56 boerderij (1900), krimpentype, twee krimpen in noordwestgevel, een krimp in zuidoostgevel met inrijdeur, tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen 

gedekt en twee schoorstenen, rechte voorgevelbeëindiging met gepleisterde fries, rondboog raamkozijnen met rollagen, panelenvoordeur asymmetrisch in 
voorgevel, deels onderkelderd, passend in agrarische structuur

6217 2 Nieuwediep Nieuwediep 58 boerderij (1935), krimpentype, twee krimpen in noordwestgevel, een krimp in zuidoostgevel met oorspronkelijke plek van de inrijdeur, nu nieuwe entree 
bedrijfsgedeelte, tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en twee schoorsteenn, rechte gevelafsluiting met gepleisterde fries, gepleisterd 
fries onder de goten in de zijgevels, terug liggende voordeur asymmetrisch in voorgevel, boven kozijnen en deuropening rondboog architraven met rollagen, 
verbouwd tot bedrijf en B&B met behoud van karakter, brug, passend in agrarische structuur

6219 3 Nieuwediep Nieuwediep 111 boerderij (1902), golfplatengedekt, dicht aan de weg gelegen
9030 3 Nieuwediep Nieuwediep 113a boerderij (1910), krimpentype, een krimp in noordwestgevel, twee krimpen in zuidoostgevel, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met beton pannen gedekt, 

schuur met gebakken pannen gedekt, rechte gevelafsluiting met gepleisterd fries, gepleisterd fries onder de goten in de zijgevel, terug liggende voordeur 
asymmetrisch in voorgevel, boven de raamkozijnen hanenkammen, kozijnen vernieuwd, gelijkend op Nieuwediep 121

10799 3 Nieuwediep Nieuwediep 117 voormalige school (1950), nu dorpshuis, zadeldak met beton pannen gedekt,
 verwant aan de scholen in Bonnen en Anloo

6218 3 Nieuwediep Nieuwediep 121 boerderij (1915), krimpentype, een krimp in noordwestgevel waarbij de inrijdeur is vervallen ten behoeve van de woonfunctie, twee krimpen in de zuidoostgevel, 
tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met beton pannen  gedekt, en schoorsteen, schuur met gebakken pannen gedekt, rechte gevelafsluiting met 
gepleisterd fries onder de goot, gepleisterd fries onder de goten in de zijgevel, terug liggende voordeur asymmetrisch in de voorgevel, boven de raamkozijnen 
hanenkammen, gemetseld trasraam met rollaag rondom, gelijkend op Nieuwediep 113A



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
17033 3 Nijlande Nijlande 1 Boerderij (1924), waarvan de hoofdvorm nog origineel is. Op het linker dakvlak is een lelijke dakkapel geplaatst. Voorgevel is opnieuw gemetseld waarbij de 

bovenramen zijn aangepast. Naast de boerderij is een stookhok geplaatst.
3384 3 Nijlande Nijlande 4 Boerderij (1945), oorspronkelijke hoofdvorm gehandhaafd. Het metselwerk van het voorhuis is vernieuwd waarbij getracht is de oorspronkelijke gevelopeningen 

zoveel mogelijk te handhaven. Zowel het voorhuis als het bedrijfsgedeelte is met riet gedekt.
2 Nijlande Nijlande 5 Boerderij (1905), verbouwd tot woonhuis met behoud van de oorspronkelijke hoofdvorm, maar waarbij alle metselwerk is vervangen. Gevelopeningen zijn niet 

origineel. Vanwege de hoofdvorm en rietbedekking karakteristiek.
12778 3 Nijlande Nijlande 6 Boerderij (1956), verbouwd tot dubbele woning. Oorspronkelijke hoofdvorm. Woonhuis en voormalige schuur gedekt met riet. Voorhuis in redelijk authentieke 

staat. Achtergevel slecht ingevuld met openingen. Vanwege de hoofdvorm en rietbedekking karakteristiek.
4143 3 Nijlande Nijlande 6a Boerderij (1956), verbouwd tot dubbele woning. Oorspronkelijke hoofdvorm. Woonhuis en voormalige schuur gedekt met riet. Voorhuis in redelijk authentieke 

staat. Achtergevel slecht ingevuld met openingen. Vanwege de hoofdvorm en rietbedekking karakteristiek.
3447 2 Nijlande Nijlande 7 Boerderij (1905), verbouwd tot woonhuis, riet gedekt. Hoofdvorm niet origineel. Met name het achterste gedeelte is aangepast vanwege woonfunctie, waarbij de 

achtergevel een minder gelukkige invulling heeft verkregen. Voorhuis in nagenoeg originele staat.
17028 3 Nijlande Nijlande 9 Boerderij (1946), verbouwd tot woonhuis met aangebouwde schuur. Woonhuis is afgedekt met pannen en in originele staat. Schuurgedeelte is afgedekt met 

riet.
17030 2 Nijlande Nijlande 11 Boerderij (1906), L-vormige plattegrond, tweezijdig afgewolfd zadeldak met riet gedekt, dakkapellen op uitbreiding, gevels vernieuwd met behoud van het 

oorspronkelijke karakter
16731 2 Nijlande Nijlande 14 Boerderij (1938), tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt en twee schoorstenen, schuur riet gedekt met gebakken pannen 

onderlangs, dakkappellen van latere datum, alle gevelopeningen zijn nagenoeg authentiek.
18661 2 Nijlande Nijlande 17 Boerderij (1921), dwarsdeeltype, verbouwd tot woonhuis, aan achterzijde afgewolfd zadeldak met schoorsteen uit de voorgevel, riet gedekt, zijbaander, met 

name in het voorhuis zitten nog de originele raamopeningen met daarboven hanenkammen.
17029 2 Nijlande Nijlande 19 Boerderij (1900), dwarsdeeltype, gedekt met riet. Allen hoofdvorm is karakteristiek.
16728 3 Nijlande Nijlande 20 Boerderij (1936), kopromptype, woonhuis met gebakken pannen gedekt en  midden op de nok een schoorsteen. De schuur is riet gedekt en heeft in de 

voorgevel een inrijdeur. Onder de ramen van het woonhuis afzaten, onder de ramen van de verdieping een bloembak. Zijgevels gewijzigd vanwege 
woonfunctie.

16727 3 Nijlande Nijlande 22 Boerderij (1923),tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, oorspronkelijke gevelindeling. Boven de ramen beton lateien, 
onder de ramen afzaten.

17717 2 Nijlande Nijlande 25E Transformatorhuis, Berlagiaanse stijl, platte afdekking, bijzonder metselwerk, lage gemetselde keermuurtjes langs toegangspad en stoep bij stalen deur

3383 3 Nijlande Nijlande 27 Boerderij (1935), verbouwd tot woonhuis, alleen hoofdvorm karakteristiek.
16726 3 Nijlande Nijlande 29 Boerderij (1938), kopromptype, woonhuis aan voorzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, schuur riet gedekt, gevelopening van voormalige 

inrijdeur in voorgevel schuur vernieuwd, evenals een roosvenster in de topgevel, onder het raam van de verdieping een bloembak



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
3682 3 Nooitgedacht Borgerderstraat 3 boerderij (1929), kopromptype, woonhuis aan voorzijde afgewolfd zadeldak met antraciet beton pannen gedekt en schoorsteen op de nok-wam, schuur met 

golfplaten gedekt en met inrijdeur in voorgevel, gevels voorhuis in originele staat met uitzondering van de kozijnen die vernieuwd zijn, gemetselde architraven 
boven de raamopeningen. Aan de westzijde van de boerderij is een stookhok geplaatst. Door aanpassingen in de gevels en de dakbedekking (golfplaten) is de 
karakteristiek hiervan grotendeels teniet gedaan.

4335 3 Nooitgedacht Borgerderstraat 7 boerderij (1938), kopromptype. Woonhuis in originele staat met de hoofdtoegang in de noordwestgevel. Metselwerk van woonhuis en bedrijfsgedeelte 
opgetrokken in kettingverband. Woonhuis gedekt met gebakken pannen, bedrijfsgedeelte met golfplaten. In het rechter dakvlak van het woonhuis is een 
detonerende dakkapel geplaatst. Ook zijn de goten en boeien aangepast. 

4341 3 Nooitgedacht Borgerderstraat 8 keuterij (1942), gevelopeningen deels aangepast aan de huidige woonbestemming. Het gehele gebouw is gedekt met een (oude) gebakken pan en op de nok – 
wam is een schoorsteen geplaatst. Metselwerk is geheel vernieuwd. Alleen hoofdvorm is karakteristiek.

4403 3 Nooitgedacht Hoornse Bulten 8 woonhuis (1931), Interbellum architectuur, samengestelde vorm, riet gedekt met een nieuwe eigentijdse toevoeging ook riet gedekt maar in een 
4110 2 Nooitgedacht Veldweg 4 boerderij (1915), krimpentype, wwonhuis met pannen gedekt, schuur met golfplaten, woonhuis heeft een gemetseld trasraam en verder gepleisterde en 

witgeschilderde gevels, in de westgevel een terug liggende entree en erker, in de noordegevel een nieuwe entree van latere datum
3675 3 Nooitgedacht Veldweg 10 boerderij (1929), verbouwd tot woonhuis, tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, gemetseld trasraam met rollaag rondom, gevels 

gewijzigd, nieuwe kozijnen met raamdorpelstenen, alleen de hoofdvorm is karakteristiek. 
3390 3 Nooitgedacht Veldweg 12 keuterij (1929) met een losstaande berging en schuur. Tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, aan de oostgevel een 

uitkubbing en dakkapel van latere datum, aan de linkerzijde is een stookhok geplaatst met gebakken pannen gedekt.



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving

18857 3 Oud-Annerveen Tolweg 7 boerderij (1910) met stookhok, krimpentype, een krimp in noordgevel met wagendeur, twee krimpen in zuidgevel, afgewolfd pannendak met schoorsteen, portiek 
met voordeur symmetrisch in voorgevel en daarboven dubbele deur met balkon, gemetselde plint, gemetselde afzaten onder ramen, vensters met lateien en 
hanenkam, rechte voorgevelbeëindiging met geprofileerde daklijst en gepleisterde fries, in zijgevel gepleisterde fries onder goot, passend in oorspronkelijke 
agrarische structuur



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
3843 2 Papenvoort Papenvoort 1 Boerderij (1928), Interbellum architectuur, krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met rode gebakken pannen gedekt. In de krimp aan de zuidzijde is een 

inrijdeur geplaatst. Helaas is de entree in de voorgevel verdwenen en dichtgemetseld.
4345 2 Papenvoort Papenvoort 2 Landhuis (1931), tweezijdig afgewold zadeldak met pannen gedekt, gevels gedeeltelijk met hout bekleed en wit geschilderd
3388 2 Papenvoort Papenvoort 5 Boerderij (1938), Interbellum architectuur, kopromptype. Woonhuis is gedekt met grijze gebakken pannen, bedrijfsgedeelte met golfplaten. Op het voorhuis 

ontbreekt een schoorsteen. Openingen in het voorhuis zijn origineel met een fraaie gemetselde entreepartij in de voorgevel.
3350 2 Papenvoort Papenvoort 9 Woonhuis (1936), Interbellum architectuur, aan achterzijde afgewolfd zadeldak met grijze gebakken pannen gedekt en schoorsteen, originele openingen in de 

oorspronkelijke woning. Aanbouw met garage met afgewolfd zadeldak is detonerend.
3426 2 Papenvoort Papenvoort 25 Jeugdinternaat Yorneo (1978). Hoewel de gebouwen van het internaat op zich geen karakteristieke waarde hebben is het instituut op deze plek en in zijn geheel 

wel kenmerkend. 
3188 2 Papenvoort Papenvoort 25 Bedrijfsschuren met groepsaccommodatie (1958). Karakteristiek.
4596 3 Papenvoort Papenvoort 31 Boerderij (1908), hallehuis type met een karakteristieke hoofdvorm. Tweezijdig afgewolfd zadeldak riet gedekt. Gevelopeningen in het voorhuis zijn nagenoeg 

origineel. De zuidwestgel is vernieuwd. Achtergevel heeft een baander. Achter de boerderij staat nog een oorspronkelijke berging.

2



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
12779 Rolde Asserstraat 29 woonhuis (1932), zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, symmetrische voorgevel, naar achteren uitgebreid met behoud van karakter, 

passend in ensemble Asserstraat
2738 1 Rolde Asserstraat 48 villa (1932), Haagse School trant, twee bouwlagen, schilddak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, vijfhoekige erker met balkon in vooruitspringend 

gedeelte, erker in oostgevel en balkon erboven,rond balkonnetje boven entreepartij, diverse stalen ramen, garage,passend in ensemble Asserstraat

18309 2 Rolde Asserstraat 48a woonhuis (1958) naar ontwerp van architect Arno Nicolai, platte daken, inpandige garage, karakteristiek voor wederopbouwperiode, los kantoor naar ontwerp 
Hollema (1972), ligging vrij van Asserstraat

2569 2 Rolde Asserstraat 49 boerderij (1929), krimpentype, aan achterzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, twee krimpen, voordeur in krimp, erker in 
voorgevel, boven ramen van beganegrond een dorgaande rollaag, onder de ramen afzaten, enkele kozijnen vernieuwd, oostgevel gewijzigd, stookhok en 
schuur, passend in oorspronkelijke structuur

17034 3 Rolde Asserstraat 55a woonhuis (1935), zadeldak met gebakken pannen gedekt, erker in voorgevel, diverse wijzigingen, passend in ensemble Asserstraat
18275 3 Rolde Asserstraat 59 woonhuis (1924) met bedrijfsgebouw, schilddak met gebakken pannen gedekt en twee schoorstenen, entreepartij met daarboven balkon en deur in dakkapel, 

erker in zijgevel, serre aan achtergevel, boven ramen geschilderde betonlateien, passend in ensemble Asserstraat
17599 1 Rolde Asserstraat 63 E transformatorhuisje (ca. 1920), Interbellum architectuur, zadeldak met gebakken pannen gedekt, in noordgevel voorzien van de naam ‘Deurze’, bijzonder 

metselwerk, stalen deuren, karakteristiek voor distributie energievoorziening
3404 3 Rolde Balloërstraat 3 woonhuis (1935), zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, erker in zuid- en oostgevel, bloembak onder de ramen van de verdieping, passend in 

verdichtingspatroon
3399 3 Rolde Balloërstraat 4 keuterij (1921), tweezijdig afgewolfd zadeldak riet gedekt en schoorsteen, verbouwd met behoud van karakter, vlechtwerk in voorgevel en bij krimp in 

zuidoostgevel, enigszins solitair gelegen
17633 2 Rolde Balloërstraat 5 woonhuis (1932), mansardekap met gebakken pannen gedekt, twee erkers in oostgevel, overdekte entree, bloembak onder ramen verdieping, horizontale 

roedes in ramen van de dakkapellen, passend in verdichtingspatroon
4209 3 Rolde Gieterstraat 55 boerderij (1934), langsdeeltype met inrijdeur in voorgevel, krimp in westgevel, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met gebakken pannen gedekt en 

schoorsteen, schuur riet gedekt met uilenbord aan achterzijde, gemetseld trasraam met rollaag rondom, ramen met afzaten, boven ramen en inrijdeur 
doorgaande rollaag, in oostgevel stalramen

4210 3 Rolde Gieterstraat 90 boerderij (1914), krimpentype, tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met gebakken pannen en schoorsteen, schuur golfplaten gedekt, voordeur centraal in 
voorgevel, dakkapellen van latere datum, betonlateien boven de raamopeningen, westgevel gewijzigd

3953 3 Rolde Slokkert 4 keuterij (1906), zadeldak riet gedekt met schoorsteen, gevels gewijzigd, hoofdvorm en dakbedekking karakteristiek
17637 3 Rolde Slokkert 6 keuterij (1906), eenzijdig afgewolfd zadeldak met pannen gedekt en twee schoorstenen, metselwerk witgeschilderd



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
16268 3 Schipborg Borgweg 38 woonhuis (1939), zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, verbouwd met behoud van oorspronkelijke karakter

4137 3 Schipborg Borgweg 46 dubbelwoonhuis (1954), tweezijdig afgewolfd zadeldak riet gedekt met schoorsteen, zuidelijke helft uitgebreid met erker, vanwege dakbedekking in relatie met 
woningtype karakteristiek

4138 3 Schipborg Borgweg 48 dubbelwoonhuis (1954), tweezijdig afgewolfd zadeldak riet gedekt met schoorsteen, zuidelijke helft uitgebreid met erker, vanwege dakbedekking in relatie met 
woningtype karakteristiek

2912 2 Schipborg Esweg 14 keuterij, verbouwd in 1965 waarbij de oorspronkelijke hoofdvorm herkenbaar is gebleven, aan achterzijde afgewolfd zadeldak riet gedekt en twee schoorstenen, 
gepleisterde en grijs geschilderde plint, oorspronkelijke hoofdvorm karakteristiek, aanbouw van latere datum   

4248 3 Schipborg Randweg 4 woonhuis (1932), aan achterzijde afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, verbouwd en uitgebreid met respect voor het oorspronkelijke karakter van 
de hoofdvorm en detailleringen, gemetseld trasraam met rollaag rondom, terug liggende voordeur met hoekkolom inmetselwerk, goten vernieuwd

4543 3 Schipborg Randweg 10 boerderij (1920), langsdeeltype, tweezijdig afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en twee nieuwe schoorstenen, verbouwd tot woonhuis met behoud van 
oorspronkelijk karakter, nieuwe kozijnen

3 Schipborg Randweg 12 boerderij (1917, in 1946 verlengd), langsdeeltype, inrijdeur in voorgevel, woonhuis met aan voorzijde afgewolfd zadeldak met beton pannen gedekt en 
schoorsteen

3054 3 Schipborg Ruiterweg 1 woonhuis (ouder dan 1940), zadeldaken riet gedekt, diverse verbouwingen en uitbreidingen, waarbij oorspronkelijke vooroorlogse L-vormige plattegrond van de 
recreatiewoning zich ontwikkelt tot een landhuis met Z-vormige plattegrond

961 2 Schipborg Strubbenweg 2 recreatiewoning (1939), paraboolvormige kap riet gedekt en schoorsteen op de nok
962 2 Schipborg Strubbenweg 3 recreatiewoning, zadeldak met gebakken pannen gedekt, houten gevels,

16357 2 Schipborg Zeegserweg 2 boerderij (voorhuis 1938, schuur mogelijk ouder), woonhuis met beton pannen gedekt en schoorsteen, schuur riet gedekt met beton pannen onderlangs, voordeur 
centraal in de voorgevel met luifel en daarboven een bovenlicht, bloembak onder de ramen van de verdieping, boven de raam- en deuropening een rollaag, 
onder de ramen afzaten, westelijke hoek van de schuur deels een nieuwe gevel, enigszins buiten dorp gelegen



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
16981 3 Schoonloo Elperstraat 2 Boerderij (1939), tweezijdig afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt, hoge voorgevel met gemetseld fries onder de goot, inrijdeur bij krimp, ramen met 

afzaten
4129 3 Schoonloo Elperstraat 3 Boerderij (1940), kopromptype, woorhuis met aan voorzijde afgewolfd zadeldak en met rode gebakken pannen gedekt, de schuur riet. Gedekt. Gevelopeningen 

in het voorhuis zijn origineel, op de nok-wam van het voorhuis ontbreekt een schoorsteen. Twee doorlopende rollagen in de voor- en zijgevels. In de voorgevel 
de voordeur centraal en een erker met beton dak

16980 3 Schoonloo Elperstraat 4 Boerderij (1917), kopromptype, vrijwel in originele staat. Het gehele gebouw is gedekt met grijze gebakken pannen met een dominante schoorsteen op de nok-
wam. Op de beganegrond zijn de kozijnen vernieuwd door kunststof.

3977 3 Schoonloo Elperstraat 16 Boerderij (1939), tweezijdig afgewolfd zadeldak gedekt met grijze beton pannen gedekt en een schoorsteen op de nok-wam van het voorhuis. Gevelopeningen 
in het voorhuis zijn origineel; ongelukkige invulling baanderpartij. In de voorgevel zijn twee doorlopende rollagen aangebracht. Alleen hoofdvorm karakteristiek

3643 3 Schoonloo Hoofdstraat 4 Jeugdcentrum de Strubben, van origine een woonhuis (1930), later uitgebreid tot een rust en herstellingsoord. Vanwege bouwgeschiedenis en functie is het aan 
de weg gelegen gebouw karakteristiek.

2381 3 Schoonloo Hoofdstraat 10 Boerderij (1925), tweezijdig afgewolfd zadeldak, woonhuis met beton pannen gedekt en schoorsteen buiten de nok, schuur riet gedekt  met een detonerende 
gasafvoerpijp, hoofdvorm en gevels nagenoeg origineel, in de voorgevel een terug liggende voordeur

17929 2 Schoonloo Hoofdstraat 35 Boswachterswoning (1924), Interbellum architectuur, het gehele gebouw is gedekt met een rode gebakken pan. Het grote raam in de voorgevel is naar alle 
waarschijnlijkheid aangepast.

3285 3 Schoonloo Hoofdstraat 40 Boerderij (1938), kopromptype, volledig gedekt met gebakken pannen. Hoofdvorm passend in de agrarische structuur.
12709 Schoonloo Hoofdstraat 42 Boerderij ‘Constancehoeve’(1906), kopromptype, woonhuis met plat dak, later uitgebreid, schuur
4560 2 Schoonloo Koestukkenweg 1 Boerderij (1965), woonhuis in twee bouwlagen met verbindingselement naar de bedrijfsschuur. Het ensemble en de bouwvorm geeft een karakteristiek 

tijdsbeeld weer.



ID nr. waardering dorp straatnaam huisnr omschrijving
18366 1 Vredenheim Vredenheim 5 Boerderij (1880), afgewolfd zadeldak met gebakken pannen gedekt en schoorsteen, achterzijde uilenbord, voordeur asymmetrisch in voorgevel, hanenkammen 

boven ramen beganegrond, doorlopende rollaag boven ramen zijgevel, afzaten onder ramen met daartussen een  doorlopende rollaag, kleine dubbele deur in 
noordwestgevel, inrijdeur in zuidwestgevel
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