
 

Altena beschrijving foto 

Altenaweg 6, 8, 10, 

12, 14, 16 

Een complex van 6 sociale huurwoningen 

van het type twee-onder-een-kap. In 1922 

gerealiseerd door de toenmalige gemeente 

Peize aan de Lieverscheweg (nu de 

Altenaweg), de eerste sociale woningbouw 

in de gemeente Noordenveld. Kozijnen en 

voordeuren vernieuwd, dakkapellen niet 

authentiek.  

Van belang vanwege de hoofdvorm en de 

oorspronkelijke bakstenen schil, en van 

belang als kenmerkend voorbeeld van 

vroege woningwetwoningen en als vroegste 

voorbeeld van sociale woningbouw in de 

gemeente Noordenveld. 

De aanduiding betreft uitsluitend het 

oorspronkelijke bouwlichaam, latere 

uitbouwen behoren er niet toe. 

 

 

Altenaweg 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 

31 

Vijverstraat 1, 3, 5, 

7, 9, 11, 13, 14, 15, 

16, 18, 20, 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 45 

Complex van 36 oorspronkelijke 

woningwetwoningen, eind jaren ’30. Het 

eerste grote woningbouwproject van het 

dorp dat 2 dubbele woningen en 34 

vrijstaande woningen omvat. Het complex is 

gebouwd in een uiterst sobere stijl die 

verwijst naar het latere Delftse Rood met 

rode Groninger strengperssteen en daken 

van oranjerode pannen. De 

stedenbouwkundige opzet is geïnspireerd op 

de tuindorpgedachte en kenmerkt zich door 

relatief grote kavels (moestuin).  

Van belang als illustratief voorbeeld van de 

sociale woningbouw in de jaren direct voor 

en na WO II, met een hoge 

ensemblewaarde.  

De aanduiding karakteristiek heeft met name  

betrekking op de stedenbouwkundige 

structuur en de oorspronkelijke hoofdvorm. 

 



Lieverseweg 1 Schoolgebouw in sobere Interbellumstijl, ca 

1928, vrij gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de mate 

van gaafheid, als kenmerkend voorbeeld van 

een plattelandschool en als onderdeel van 

het ruimtelijke ensemble dorpsschool met 

schoolmeesterwoning.  

De aanduiding betreft uitsluitend het 

oorspronkelijke bouwlichaam. 

 

 

Lieverseweg 3 

MIP 

Schoolmeesterswoning, ca 1928, sobere 

interbellumarchitectuur, vrij gaaf. Onderdeel 

van het ensemble school met 

schoolmeesterswoning. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de mate 

van gaafheid en als onderdeel van het 

ruimtelijke ensemble dorpsschool met 

schoolmeesterwoning. 

 

   

Lieverseweg 22 Koprompboerderij, rietgedekte schuur met 

aangebouwde en dwars op het bouwlichaam 

gesitueerde rietgedekte tweede schuur, 

Interbellumarchitectuur met decoratief 

metselwerk, oorspronkelijk KI-station, vrij 

gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap, de mate van gaafheid en de 

ruimtelijke situering (entree dorp). 

 

 

 

Rijksmonumenten 

Geen 

 

Provinciale monumenten 

Geen 

 



Een 

 

Haulerwijksterweg 1 

MIP 

Hervormde kerk, gesticht als 

Evangelisatiekapel in 1915, uitgebouwd 

1922, eenvoudige zaalkerk met 

klokkentoren, gebouwd in sobere 

Waterstaatstijl, vrij gaaf.  

Van belang als representant van kerkelijke 

architectuur aan het begin van de twintigste 

eeuw in Drenthe en de Hervormde 

evangelisatiebeweging in Drenthe in de late 

19
e
 en vroege 20

e
 eeuw en van belang 

vanwege de stedenbouwkundige situering. 

 

 

Haulerwijksterweg 5 Hervormde pastorie, 1920, gebouwd in 

sobere Overgangsstijl, gewijzigd. 

Van belang vanwege de hoofdvorm en als 

representant van de sobere Overgangsstijl.   

 

Haulerwijksterweg 6 Morgenlicht, oorspronkelijk tehuis voor 

sociaal zwakkeren, gebouwd 1934-35, vanaf 

1941 diverse functies w.o. horeca.  Sterk 

gewijzigd.  

Van belang vanwege de hoofdvorm en als 

voorbeeld van particulier sociaal-

maatschappelijk initiatief gedurende de 

crisisjaren in Drenthe. 

 

 

Hoofdstraat 7 Woning met mansarde kap, 1926, gebouwd 

in sobere Overgangsstijl , vrij gaaf. 

Van belang vanwege de opvallende 

hoofdvorm en de mate van gaafheid. 

 

   



Hoofdstraat 11 Koprompboerderij met rietgedekte 

schuur,1899, gebouwd in traditioneel-

ambachtelijke stijl.  

Van belang vanwege de ruimtelijke situering, 

de hoofdvorm en de rieten kap.  

 

Hoofdstraat 14 

MIP 

Pastorie, 1932, Interbellumarchitectuur in de 

voor de dertiger jaren kenmerkende sobere 

stijl, gaaf. Vormt een ensemble met de 

naastgelegen Gereformeerde kerk. 

Van belang vanwege de ensemblewaarde 

met de naastgelegen Gereformeerde kerk, 

als representant van de 

Interbellumarchitectuur in de dertiger jaren 

en het kenmerkende materiaalgebruik en 

deels nog aanwezige zorgvuldige 

detaillering.  

 
 

Hoofdstraat 16 

MIP 

Gereformeerde kerk, 1928, 

Interbellumarchitectuur, decoratief 

metselwerk in expressionistische vormen 

met kenmerken van de Amsterdamse 

School, gaaf. 

Als gevolg van de emancipatie van de 

Gereformeerde geloofsgemeenschap maakte 

de kerkenbouw in de jaren twintig een 

enorme bloeitijd door. De eigen identiteit 

was belangrijk wat mede tot uitdrukking 

kwam in een streven naar eigen karakter van 

het kerkgebouw. De Amsterdamse School 

bood daarvoor goede mogelijkheden. 

Van belang als representatief voorbeeld van 

Gereformeerde kerkenbouw in de twintiger 

jaren, vanwege  het kenmerkende en 

zorgvuldige materiaalgebruik en hoge mate 

van gaafheid en van belang vanwege de 

ensemblewaarde met de naastgelegen 

pastorie.  

 



Hoofdstraat 17 

MIP 

Koprompboerderij met rietgedekte schuur, 

1902, gebouwd in tradioneel-ambachtelijke 

stijl met elementen van de Chaletstijl en Art 

Nouveau (dakkapel), deur in 

Neorenaissancestijl, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

toepassing van riet en de mate van 

gaafheid. 

 

 

   

Hoofdstraat 17T Trafo, 1929, sobere Interbellumarchitectuur. 

Van belang als kenmerkend voorbeeld van 

zorgvuldige architectonische vormgeving van 

bouwwerken die in opdracht van de overheid 

werden gerealiseerd en van belang vanwege 

de ruimtelijke situering. 

 

 

   

Hoofdstraat 19 Dwarshuisboerderij met rietgedekte schuur, 

begin 20
e
 eeuw, eenvoudige traditioneel-

ambachtelijke architectuur met elementen 

van de Chaletstijl (dakkapel) en deur in 

Neorenaissancestijl, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap en de mate van gaafheid. 

 

   

Hoofdstraat 20 

MIP 

Woning, 1919, gebouwd in de 

Overgangsstijl, zorgvuldig gedetailleerd, vrij 

gaaf. 

Van belang als betrekkelijk gaaf voorbeeld 

van een woning in een zorgvuldig 

gedetailleerde Overgangsstijl. 

 



Hoofdstraat 25 Hallehuisboerderij, rietgedekt 18
e
 eeuw(?), 

onderkelderd, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap en de mate van gaafheid. 

 

   

Hoofdstraat 27 Koprompboerderij, 1762, vrij gaaf, vensters 

in de topgevel gewijzigd.  

Van belang vanwege de ruimtelijke situering, 

de hoofdvorm, de rieten kap en de mate van 

gaafheid. 

 

   

Hoofdstraat 29 Koprompboerderij, rietgedekte schuur, 1798, 

met bijzondere houtbetimmerde topgevel, 

gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

toepassing van riet, de mate van gaafheid 

en de bijzondere betimmering van de 

topgevel. 

 

   

Hoofdstraat 31 Koprompboerderij met rietgedekte schuur, 2
e
 

helft 19
e
 eeuw, gebouwd in tradioneel-

ambachtelijke stijl, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

toepassing van riet en de mate van 

gaafheid. 

 

 



Lindelaan 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 

28, 30 

Sociale woningbouw, ca 1948. De Lindelaan 

is een bijzondere woonbuurt met naoorlogse 

bebouwing in de stijl van Delfts Rood, een 

eenvoudige versie van het traditionalisme 

van de Delftse School met rode Groninger 

strengperssteen en daken met oranjerode 

pannen. De zeer sober uitgevoerde 

woningen op relatief grote kavels (moestuin) 

zijn kenmerkend voor de sociale 

woningbouw in kleinere kernen in de jaren 

direct voor en na de Tweede Wereldoorlog. 

Het complex heeft een hoge 

ensemblewaarde en is betrekkelijk gaaf. 

Lindelaan 16 is sterk gewijzigd, de 

aanduiding betreft hier uitsluitend de 

hoofdvorm. 

Van belang vanwege de ensemblewaarde en 

als representatief voorbeeld van sociale 

woningbouw in de eerste jaren na WO II. 

 

   

   

   

 

Rijksmonumenten 

Hoofdstraat 62 mon.nr 469383 (buitengebied) 

 

Provinciale monumenten 

Lindelaan 34 Openbare lagere school MONUMENTNUMMER 

PM2-0261 
 

 



 

Langelo   

Hoofdweg 7 

MIP 

Dwarshuisboerderij met rietgedekte schuur 

in sobere traditioneel-ambachtelijke stijl, 

begin 20
e
 eeuw, betrekkelijk gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm en rieten 

kap, de authentieke uitstraling en de 

ruimtelijke situering.  

 

 

Hoofdweg 9 Dwarshuisboerderij met rietgedekte schuur 

in traditioneel-ambachtelijke stijl, 2
e
 helft 19

e
 

eeuw, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm en rieten 

kap, de mate van gaafheid en de ruimtelijke 

situering. 

 

Hoofdweg 12,14 Ensemble van sociale huurwoningen, 1947, 

twee nagenoeg identieke woningen met licht 

uitspringend rietgedekt achterhuis 

geïnspireerd op de boerderijtypologie van 

het krimpentype. 

De woningen zijn een opmerkelijke variant 

van het Delfts Rood, een eenvoudige versie 

van het traditionalisme van de Delftse 

School met rode Groninger strengperssteen 

en daken met oranjerode pannen. De zeer 

sober uitgevoerde woningen op relatief grote 

kavels (moestuin) zijn kenmerkend voor de 

sociale woningbouw in kleinere kernen in de 

jaren direct voor en na de Tweede 

Wereldoorlog. Het complex heeft een hoge 

ensemblewaarde en is betrekkelijk gaaf. Het 

rietgedekte achterhuis benadrukt het 

agrarische karakter en is heel bijzonder voor 

dit type sociale woningbouw. 

Van belang vanwege de ensemblewaarde, 

als representatief voorbeeld van sociale 

woningbouw in kleine agrarische kernen in 

de eerste jaren na WO II en vanwege het 

rietgedekte achterhuis wat zeer bijzonder is 

bij sociale woningbouw 

 

   



Hallehuisboerderij met rieten kap, 
jaartalanker 1829, vrij gaaf.
Van belang vanwege de hoofdvorm, 
rieten kap en de mate van gaafheid.



Hoofdweg 38 Krimpenboerderij met rietgedekte schuur in 

decoratief-ambachtelijke stijl met gele 

gepleisterde speklagen, ‘Veldkamp’, 1924. 

vrij gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, rieten 

kap, de mate van gaafheid en de 

stedenbouwkundige situering (entree dorp). 

 

   

Schoolbrink 3 Hallehuisboerderij met rieten kap, 1788, 

gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, rieten 

kap, de gaafheid en de situering nabij de 

brink. 

 

   

Schoolbrink 5 Krimpenboerderij met rietgedekte schuur in 

sobere Overgangsarchitectuur, 1923, vrij 

gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, rieten 

kap, de mate van gaafheid en de situering 

nabij de brink. 

 

Schoolbrink 6 Oorsponkelijk dorpsschool, zakelijke 

Interbellumarchitectuur, 1930. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

ruimtelijke situering, van typologisch belang 

als illustratief voorbeeld van een 

plattelandsschool en als onderdeel van het 

ensemble dorpsschool met 

directeurswoning. 

 

Schoolbrink 7 

MIP 

Voormalige directeurswoning bij 

dorpsschool, zakelijke 

Interbellumarchitectuur, 1930, vrij gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de mate 

van gaafheid, de ruimtelijke situering en als 

onderdeel van het ensemble dorpsschool 

met directeurswoning. 

 

   



Schoolstraat 9 

MIP 

Koprompboerderij met rietgedekte schuur, 

sobere Overgangsarchitectuur, 1922, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, rieten 

kap, de mate van gaafheid en de situering 

aan de brink. 

 

   

Schoolbrink 10 

MIP 

Koprompboerderij met rietgedekte schuur in 

sobere tradioneel-ambachtelijke stijl, 1910, 

vrij gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, rieten 

kap, de mate van gaafheid en de situering 

aan de brink. 

 

Westerstraat 1 Krimpenboerderij met rieten kap in 

traditioneel-ambachtelijke stijl met gesneden 

windveren, omstreeks 1875 (?), gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, rieten 

kap, de mate van gaafheid en de ruimtelijke 

situering. 

 

   

Westerstraat 2 

MIP 

Dwarshuisboerderij, rietgedekte schuur, in 

traditioneel-ambachtelijke stijl, ca 1880, 

gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, rieten 

kap en de hoge mate van gaafheid (w.o. de 

kozijnen) en de ruimtelijke situering. 

 

   



Westerbrink 8 Keuterboerderij met rietgedekte schuur, 

krimpentype in traditioneel-ambachtelijke 

stijl, 2
e
 helft 19

e
 eeuw, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, rieten 

kap en de mate van gaafheid. 

 

 

Rijksmonumenten 

Hoofdweg  15  9333 PA Langelo Monu000141 469391  

Hoofdweg  15  9333 PA Langelo Monu000142 469392   
 

Provinciale monumenten 

Hoofdweg 32T http://www.provincialemonumentendrenthe.nl

/monumenten/transformatorhuis-langelo/ 

MONUMENTNUMMER 

PM1-0110 

 
 



Lieveren 

   

Centrum 6 

MIP 

Koprompboerderij, ca 1900, betrekkelijk 

gaaf. 

Van belang vanwege de ruimtelijke situering 

en de mate van gaafheid. 

 

 

Centrum 8 Boerderij op rechthoekige grondslag met 

zijdelingse uitbouw en rietgedekte schuur, 2
e
 

helft 19
e
 eeuw, verbouwd.  

Van belang vanwege de hoofdvorm met 

rieten kap, de authentieke uitstraling en de 

ruimtelijke situering. 

 

   

Centrum 12  Dwarshuisboerderij met rietgedekte schuur, 

vermoedelijk 2
e
 helft 19

e
 eeuw, gaaf. 

Van belang vanwege de hoge mate van 

authenticiteit. 

 

   

Centrum 14 Boerderij op rechthoekige grondslag, 

rietgedekt, 1880, diverse keren sterk 

verbouwd. 

Van belang vanwege de ruimtelijke situering, 

de hoofdvorm en de rietbedekking. 

 

   

Centrum 17 Hallenhuisboederij, rietgedekt, 19
e
 eeuw, 

met bakhuisje. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap en de authentieke uitstraling 

 



   

Noordveldweg 1 Koprompboerderij met rietgedekte schuur in 

sobere traditioneel-ambachtelijke stijl, ca 

1900, vrij gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap en de mate van gaafheid. 

 

   

Nijlandseweg 1 Krimpenboerderij, de schuur rietgedekt, 

1920, sobere traditioneel-ambachtelijke stijl, 

gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap en de mate van gaafheid. 

 

   

Nijlandseweg 2 Boerderij met dwarsdeel, rietgedekt, 19
e
 

eeuw, verbouwd voor woondoeleinden 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap en de authentieke uitstraling. 

 

   

Zuidesch 1 Koprompboerderij, ca 1900, schuur 

rietgedekt, verbouwd. 

Van belang vanwege de hoofdvorm en de 

rietgedekte schuur. 

 

   

Rijksmonument 

Centrum  2  9304 TH Lieveren 478213 
 

Provinciaal monument 

Geen 



Hallehuisboerderij, rietgedekt, met zij-
baander, met jaartalanker in de topgevel 
(1845) en losse schuur, betrekkelijk gaaf. 
Van belang vanwege de hoofdvorm, de au-
thentieke uitstraling en de situering aan de 
brink.



Hoofdweg 17 Koprompboerderij met rietgedekte schuur in 

traditioneel-ambachtelijke stijl, 19e eeuw, 

betrekkelijk gaaf.  

Van belang op grond van de hoofdvorm, de 

mate van gaafheid en de beeldbepalende 

situering. 

 

   

Hoofdweg 19 Koprompboerderij met rietgedekte schuur in 

sobere traditioneel-ambachtelijke stijl, 1906, 

vrij gaaf.  

Van belang vanwege de hoofdvorm, de mate 

van gaafheid en de ruimtelijke situering 

 

   

Hoofdweg 21/21a Hallehuisboerderij, rietgedekt, 1729, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de mate 

van gaafheid en de situering nabij de brink.  

 

   

Langelaan 1 Hallehuisboerderij, rietgedekt, met 

zijbaander, topgevel gewijzigd. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

authentieke uitstraling en de ruimtelijke 

situering. 

 

   

Schaapdijk 1 Hallehuisboerderij, rietgedekt, gewijzigd. 

Van belang vanwege de hoofdvorm met 

rieten kap en de ruimtelijke situering. 

 



Schaapdijk 2 Koprompboerderij met rietgedekte schuur, 

ca 1900, gaaf.  

Van belang vanwege de hoofdvorm en de 

mate van gaafheid,. 

 

   

Schaapdijk 4 Voormalig generatorhok, 2007 verbouwd tot 

logies, ca 1940-1941, dakbedekking en 

baksteenmuren nog authentiek. 

Gebouwd door de Duitse bezetter als 

onderdeel van het ‘vliegveld’, bevonden zich 

er een motor met generator en brandstof in. 

Bedoeld als noodvoorziening voor de 

stroomvoorziening van het vliegveld. 

Van belang als WOII erfgoed als onderdeel 

van het door de bezetter gebouwde vliegveld 

 

   

Zuidveldigerweg 

5,7,9 

Rij van 3 voormalige woningwetwoningen, 

gebouwd door Duitse bezetter als 

landbouwloods vermoedelijk 1940-1941, 

mogelijk later, verbouwd tot woningen 1953, 

gaaf, ramen en deuren gewijzigd. 

Oorspronkelijk onderdeel van een grote 

bouwcampagne van de bezetter rondom 

Peest (het Duitse vliegveld). 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de mate 

van gaafheid en als vroeg voorbeeld van 

sociale woningbouw, en van belang als 

voorbeeld van herbestemming van door de 

Duitse bezetter gerealiseerde utiliteitsbouw. 

 

 

Rijksmonumenten 

Brinkweg  1  9334 TG Peest Monu000466   

Schaapdijk 3  9334 TG Peest Monu000467   

Hoofdweg  23  9334 TA Peest Monu000143 469394  

Hoofdweg  23  9334 TA Peest Monu000144 469395  
 

Provinciale monumenten 

Schaapdijk 1T http://www.provincialemonumentendrenthe.nl

/monumenten/transformatorhuis-peest/ 

MONUMENTNUMMER 

PM1-0111 
 

 

 



Roderesch 

 

   

Giezenstraat 1 Voormalige directeurswoning aangebouwd 

aan de school, 1921, in sobere 

Overgangsstijl opgetrokken. Onderdeel van 

het ensemble school met directeurswoning. 

Van belang o.g.v. de typologie, de 

hoofdvorm, stedenbouwkundige situering en 

detaillering  

 

 

 

   

Giezenstraat 3 Schoolgebouw Roderesch, 1921, later 

verbouwd. Onderdeel van het ensemble 

school met aangebouwde directeurswoning, 

van belang vanwege de typologie, de 

hoofdvorm en de stedenbouwkundige 

situering. 

 

 

Rijksmonumenten 

Geen 

 

Provinciale monumenten 

Geen 

 





Hoofdstraat 62 

MIP 

Koprompboerderij van het dwarshuistype, 

woonhuis 1854, met in de 20
e
 eeuw 

aangebouwde schuur, gaaf.  

Van belang als onderdeel van het 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwingslint 

aan de Hoofdstraat en als onderdeel van het 

ensemble met de van rijkswege beschermde 

molen en het provinciale monument 

Hoofdstraat 50-52, van belang vanwege de 

hoofdvorm en de mate van gaafheid. 

 

 

 

Rijksmonumenten 

de Hoek  1  9315 TC Roderwolde Monu000013 32540  

Hoofdstraat  25  9315 PA Roderwolde Monu000018 32544  

Hoofdstraat  25  9315 PA Roderwolde Monu000019 32543  

Hoofdstraat  38  9315 PC Roderwolde Monu000020 478212  

Hoofdstraat  58  9315 PC Roderwolde Monu000021 32541  

Hoofdstraat  58  9315 PC Roderwolde Monu000022 32542  

Hoofdstraat  60  9315 PC Roderwolde Monu000023 32542  

Pastorielaan  6  9315 TB Roderwolde Monu000038 32545  
 

Provinciale monumenten 

Achtersteweg 2 http://www.provincialemonumentendrenthe.nl

/monumenten/krimpenboerderij-roderwolde/ 

 

MONUMENTNUMMER 

PM1-0022 
 

Hoofdstraat 23 http://www.provincialemonumentendrenthe.nl

/monumenten/dwarshuis-roderwolde/ 

 

MONUMENTNUMMER 

PM1-0006 
 

Hoofdstraat 32 http://www.provincialemonumentendrenthe.nl

/monumenten/slijterij-cafe-boerderij-

roderwolde/ 

 

MONUMENTNUMMER 

PM1-0088 
 

Hoofdstraat 40 http://www.provincialemonumentendrenthe.nl

/monumenten/bakkerij-roderwolde/ 

 

MONUMENTNUMMER 

PM1-0089 
 

Hoofdstraat 50 - 52 http://www.provincialemonumentendrenthe.nl

/monumenten/dwarshuis-roderwolde-

hoofdstraat-50-52/ 

 

MONUMENTNUMMER 

PM1-0041 
 

 

http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/krimpenboerderij-roderwolde/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/krimpenboerderij-roderwolde/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/dwarshuis-roderwolde/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/dwarshuis-roderwolde/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/slijterij-cafe-boerderij-roderwolde/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/slijterij-cafe-boerderij-roderwolde/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/slijterij-cafe-boerderij-roderwolde/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/bakkerij-roderwolde/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/bakkerij-roderwolde/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/dwarshuis-roderwolde-hoofdstraat-50-52/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/dwarshuis-roderwolde-hoofdstraat-50-52/
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/dwarshuis-roderwolde-hoofdstraat-50-52/


Steenbergen 

 

Steenbergen   

Hoofdweg 20 

MIP 

Boerderij van het krimpentype, rietgedekte 

schuur, ca 1920, gebouwd in een sobere 

Overgangsstijl, met siermetselwerk boven de 

kozijnen, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

toepassing van riet en de mate van 

gaafheid. 

 
 

Hoofdweg 22 Koprompboerderij, nu horeca, oorspronkelijk 

gebouwd in 1846(?), sterk gewijzigd.  

Van belang vanwege de hoofdvorm, met 

name betrekking hebbend op de rietgedekte 

schuur en vanwege de stedenbouwkundige 

situering in de zichtlijn van de Hoofdweg. 

 

Hoofdweg 26  Koprompboerderij, rietgedekte schuur, 1881, 

gebouwd in sobere traditioneel-

ambachtelijke stijl, gaaf.  

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

toepassing van riet en de mate van 

gaafheid. 

 

 

   

Hoofdweg 32 

MIP 

Koprompboerderij, 2
e
 helft 19

e
 eeuw, 

gebouwd in tradioneel-ambachtelijke stijl, vrij 

gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm en de 

mate van gaafheid van met name de 

voorgevel. 

 



Hoofdweg 55 Koprompboerderij, ca 1930, gebouwd in 

traditioneel-ambachtelijke stijl, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm en de 

mate van gaafheid 

 

   

Hoofdweg 61 

MIP 

Boerderij, variant op het krimpentype, 

schuur rietgedekt, 2
e
 helft 19

e
 eeuw, 

gebouwd in sobere traditioneel-

ambachtelijke stijl, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

bijzondere typologie, de toepassing van riet 

en de mate van gaafheid. 

 

 

   

Hoofdweg 63 

MIP 

Krimpenboerderij, circa 1905, 

Overgangsstijl, met gekleurd siermetselwerk 

in speklagen en ontlastingsbogen, gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, als 

representatief voorbeeld van zorgvuldig 

gedetailleerde fassade inOvergangsstijl en 

de mate van gaafheid 

  

   

Meeuwenweg 2 

MIP 

Koprompboerderij, rietgedekte schuur, 1882, 

gebouwd in tradioneel-ambachtelijke stijl, 

gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

toepassing van riet en de hoge mate van 

gaafheid. 

 

 

Rijksmonumenten 

Geen ( 

(De Vennen valt niet onder dit bestemmingsplan) 

 

Provinciale monumenten 

Geen 

 



Westervelde 

 

  

Hoofdweg 1 

 

Koprompboerderij met rietgedekte schuur in 

traditioneel-ambachtelijke stijl, eind 19
e
 

eeuw, met losstaande houten rietgedekte 

bijschuur. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de  

rieten kap en de mate van gaafheid. 

 

Hoofdweg 2 

MIP 

Dwarshuisboerderij met schuur, ca 1880 (?), 

traditioneel ambachtelijk stijl, dakkapel in 

Chaletstijl, monumentale 

schoorsteenbekroningen, met losstaande 

monumentale rietgedekte schuur. 

Van belang vanwege de hoofdvorm en de 

hoge mate van gaafheid en de schuur 

vanwege de hoofdvorm en het rieten dak. 

 

 

Hoofdweg 4 

 

Koprompboerderij met schuur waarvan het 

bovenste dakvlak rietgedekt is, decoratief 

ambachtelijke stijl met eenvoudige 

versiering onder de segmentvormige 

ontlastingsbogen,  1915. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap, de detaillering en hoge mate 

van gaafheid. 

 

 



Hoofdweg 12 

 

Koprompboerderij met schuur waarvan het 

bovenste dakvlak rietgedekt is, decoratief 

ambachtelijke stijl met eenvoudige 

versiering onder de segmentvormige 

ontlastingsbogen, 1920. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap, de detaillering en hoge mate 

van gaafheid. 

 

 

 

 

Kampweg 

1,3,5,7,9,11 

 

Hallehuisboerderij met tot appartementen 

verbouwde schuurgedeelte, rietgedekt, 18
e
 

eeuw, verbouw 1987. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap en de hoge mate van gaafheid 

van het oorspronkelijke woongedeelte. 

 

Kampweg 2 Hallehuisboerderij met schuur met 

dwarsgeplaatste nok, grotendeels 

rietgedekt, 19
e
 eeuw, betrekkelijk gaaf. 

Van belang vanwege de hoofdvorm met 

rieten kap en de authentieke uitstraling. 

 

Olde Hofweg 7 

 

Variant op het Hallehuistype, met lichte 

versnijding en aangebouwde dwarsgeplaatse 

houten schuur, rietgedekt, ca 1800?, sterk 

verbouwd. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

bijzondere typologie en de rieten kap. 

 

 



Schoolstraat 1 Krimpenboerderij met rietgedekte nieuwe 

schuur, sobere Interbellumarchitectuur, 

1921. 

Van belang vanwege de ruimtelijke 

situering, de hoofdvorm en het voorhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolstraat 3/3a 

MIP 

Voormalige school met 

bovenmeesterwoning, traditioneel 

ambachtelijke stijl, eind 19
e
 eeuw, 

zorgvuldig gedetailleerd met gele 

elementen in de ontlastingsbogen en 

hanekam en een decoratieve vulling in het 

veld onder de ontlastingsbogen. 

Van belang vanwege de typologie van een 

dorpsschool met inpandige woning, de 

zorgvuldige detaillering en mate van 

gaafheid. 

  

Schoolstraat 6-8 

MIP 

Dwarshuisboerderij met rietgedekte schuur, 

sobere traditioneel ambachtelijk stijl. 

Woonhuis, gemetselde dakkapel in 

eenvoudige Chaletstijl, ca 1880 (?)  

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap en de hoge mate van gaafheid. 

 

 



Schoolstraat 14 

MIP 

Krimpenboerderij met rietgedekte schuur, 

sobere Interbellumarchitectuur, en 

stookhut, 1926 Opvallende steunberen aan 

de langsgevel van de schuur.  

Van belang vanwege de hoofdvorm en de 

rieten kap, vrij gaaf  

 

Schoolstraat 24 

 

Koprompboerderij met rietgedekte schuur 

en tussenlid, pannengedekte woongedeelte 

een latere toevoeging (ca 1930?) met platte 

aanbouw (voor inwonende ouders?), 1890 (?) 

Van belang vanwege de hoofdvorm en de 

rieten kap en de mate van gaafheid. 

 

 

Schoolstraat 26 

MIP 

Koprompboerderij met rietgedekte schuur, 

traditionalistische Interbellumarchitectuur 

(erker), met stookhut, 1925. 

Van belang vanwege de hoofdvorm en de 

rieten kap, betrekkelijk gaaf. 

 

 

 

Schoolstraat 30 

 

Hallenhuisboerderij met aangebouwde 

schuur, rietgedekt en een losse houten 

rietgedekte schuur met bakstenen aanbouw, 

ca 1800. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap en de authentieke uitstraling. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolstraat 32 

 

Hallenhuisboerderij, rietgedekt, met grote 

deels houten en rietgedekte Drentse 

schuur, keienbestrating, eind 18
e
 eeuw (?). 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kappen, de mate van gaafheid en als  

ensemble (boerderij met monumtale 

schuur) 

 

 

Westeinde 5 Koprompboerderij, rietgedekt met pannen 

op het onderste dakvlak, stookhut, ca 1800 

(?) 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

rieten kap de mate van gaafheid. 

 

 

   

 

Rijksmonumenten 

Hoofdweg  2 A 9337 PA Westervelde Monu000084 30802 

Hoofdweg  3  9337 PA Westervelde Monu000085 30803 

Hoofdweg  5  9337 PA Westervelde Monu000086 30804 

Hoofdweg  7  9337 PA Westervelde Monu000087 469378 

Hoofdweg  8  9337 PA Westervelde Monu000088 30807 

Hoofdweg  13  9337 PA Westervelde Monu000089 469381 

Hoofdweg  19  9337 PA Westervelde Monu000090 30805 

Hoofdweg  19  9337 PA Westervelde Monu000091 30808 

Hoofdweg  7  9337 PA Westervelde Monu000092 469379 

Hoofdweg  13  9337 PA Westervelde Monu000093 469382 

Hoofdweg  12 T 9337 PA Westervelde Monu000227 469376 

Hoofdweg  19 A 9337 PA Westervelde Monu000240 30808 

Hoofdweg  7  9337 PA Westervelde Monu000267 469378 
 

Provinciale monumenten 

Geen 

 

MIP-objcten 

Hoofdweg tuinhuisje 

Hoofdweg 7 boerderij 

Hoofdweg 12 boerderij 

Hoofdweg 13 boerderij 

Hoofdweg 14 trafo 



Schoolstraat 2 boerderij (bedoeld zal zijn Hoofdstraat 2) 

Schoolstraat 3 woning, school 

Schoolstraat 6,8 boerderij 

Schoolstraat 14 boerderij 

Schoolstraat 26 boerderij 

 





Reeweg 8 Boerderij en schuur, beide grotendeels 

rietgedekt, in traditioneel-ambachtelijke stijl, 

woongedeelte vrij gaaf. 19
e
 eeuw, schuur 

van recenter datum. 

Van belang vanwege de hoofdvorm, de 

authentieke uitstraling, de mate van 

gaafheid van met name het woonhuis en de 

ruimtelijke situering. 

 

   

 

Rijksmonumenten 

Asserstraat  76  9335 TC Zuidvelde Monu000039 30809 

Asserstraat  78  9335 TC Zuidvelde Monu000040 30810 

Asserstraat  85  9335 TA Zuidvelde Monu000041 30811 

Asserstraat  87  9335 TA Zuidvelde Monu000042 30812 

Asserstraat  89  9335 TA Zuidvelde Monu000043 469375 

Asserstraat  93  9335 TA Zuidvelde Monu000044 30813 

Brink  1  9335 TG Zuidvelde Monu000048 30814 

Brink  2  9335 TG Zuidvelde Monu000049 30815 
 

Provinciale monumenten 

geen 

 

MIP-objecten 

Asserstraat 74 boerderij 

Asserstraat 89 boerderij 

Asserstraat 95 boerderij 


	Altena.pdf
	Een
	Langelo
	Lieveren
	Peest
	Roderesch
	Roderwolde
	Steenbergen
	Westervelde
	Zuidvelde



