
STRAATNAAM HUISNUMMER WOONPLAATS POSTCODE STATUS FOTO BESCHRIJVING
Borgercompagniesterweg 49 Borgercompagnie 9632TC Karakteristiek Villaboerderij

Borgercompagniesterweg 76 Borgercompagnie 9632TD Karakteristiek Oldambtster boerderij

Borgercompagniesterweg 39 Borgercompagnie 9632TC Karakteristiek Oldambtster boerderij

Ruitenweg 43 Froombosch 9619PL Karakteristiek opmerking: oud voorhuis, schuur is nieuw
belangwekkende hoeklocatie op terrein voormalige Ruitenborg

Groenedijk 1 Froombosch 9619TE Karakteristiek opmerking: kop-rompboerderij Interbellum

Groenedijk 6 Froombosch 9619TE Karakteristiek opmerking: schuren richting weg, Interbellum
ligging in open veld

Langewijk 18 Froombosch 9619PK Karakteristiek Voormalige arbeiderswoning uit circa 1930. Eenvoudig pand uitgevoerd in sobere 
Interbellum architectuur. Beeldbepalende ligging in het buurtschap Langewijk.



Groenedijk 2 Froombosch 9619TE Karakteristiek opmerking: rietgedekt, stookhut
ligging in open veld

Zandwerf 1 Hellum 9627TE Karakteristiek opmerking: Delftse School; gaaf bewaard gebleven. Ligging in open landschap. 

Heerenhuisweg 4 Hellum 9627TG Karakteristiek Voormalige sluiswachterswoning, gebouwd in circa 1895. Woning van het krimpentype 
uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Gelegen nabij sluis tussen het Schildmeer en 
Haansvaart.

Kalkwijk 163 Hoogezand 9603TC Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Asymmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van dakschild. Omlijste entree links van het 
midden. Enkele rij zaadzoldervensters. Stookhut rechts van de boerderij. Beeldbepalende 
ligging op ruim erf aan het Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks 
boerderijen, naast 161 en tegenover 70.

Kalkwijk 165 Hoogezand 9603TC Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Asymmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van dakschild. Omlijste entree rechts van 
het midden. Enkele rij zaadzoldervensters. Beeldbepalende ligging op ruim erf aan het 
Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks boerderijen, tegenover 72.

Kalkwijk 151 Hoogezand 9603TB Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Symmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van dakschild. Centrale entree in portiek. 
Links van de boerderij een stookhut. Enkele rij zaadzoldervensters. Beeldbepalende 
ligging op ruim erf aan het Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks 
boerderijen.

Kalkwijk 161 Hoogezand 9603TC Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Asymmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van dakschild. Omlijste entree links van het 
midden. Enkele rij zaadzoldervensters. Beeldbepalende ligging op ruim erf aan het 
Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks boerderijen, naast 163 en 
tegenover 70.



Kalkwijk 121-123-125 Hoogezand 9603TB Karakteristiek Blok van drie woningen in de vorm van een dwarshuis onder een schildkap. Gebouwd in 
ambachtelijk-traditionele trant. Voormalige arbeiderswoningen? Voorgevel regelmatig 
ingedeeld met deuren en staande vensters. Latere dakkapellen. Beeldbepalende ligging 
aan de Kalkwijk.

Kalkwijk 105 Hoogezand 9603BD Karakteristiek Woonhuis, voorheen bewoond door groentekweker Miedem. Pand in 
Interbellumarchitectuur. Symmetrische opbouw. Opvallende kapvorm: piramidevormige 
mansardekap. Het onderste dakschild maakt een knik, waardoor het dak ruime 
overstekken kent. Beeldbepalende ligging aan de Kalkwijk, nabij de kruising met De 
Vosholen

Kalkwijk 96 Hoogezand 9603TE Karakteristiek Kleine boerderij / keuterij van het krimpentype. Gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant 
met o.a. zesruitsvensters. Beeldbepalende ligging op ruim erf aan het Veenkoloniale lint 
van de Kalkwijk, onderdeel van reeks boerderijen.

Kalkwijk 84 Hoogezand 9603TE Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Symmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van dakschild. Entree aan linker zijde. Links 
van de boerderij een stookhut. Enkele rij zaadzoldervensters. Open, beeldbepalende 
ligging op ruim erf aan het Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks 
boerderijen.

Kalkwijk 92 Hoogezand 9603TE Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Asymmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van dakschild. Omlijste entree rechts van 
het midden. Enkele rij zaadzoldervensters. Beeldbepalende ligging op ruim erf aan het 
Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks boerderijen.

Kalkwijk 70 Hoogezand 9603TD Karakteristiek Boerderij van het oude Oldambtster type, met de baanders in de voorgevel. Gebouwd in 
ambachtelijk-traditionele trant. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met wolfeind. Enkele 
rij zaadzoldervensters. Open, beeldbepalende ligging op ruim erf aan het Veenkoloniale 
lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks boerderijen, tegenover 163 en 165.



Kalkwijk 72 Hoogezand 9603TD Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Symmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van dakschild. Centrale entree. Enkele rij 
zaadzoldervensters. Open, beeldbepalende ligging op ruim erf aan het Veenkoloniale lint 
van de Kalkwijk, onderdeel van reeks boerderijen, tegenover 165.

Kalkwijk 66 a Hoogezand 9603TD Karakteristiek Boerderij van het oude Oldambtster type, met de baanders in de voorgevel. Gebouwd in 
ambachtelijk-traditionele trant. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met wolfeind. 
Stookhut rechts van de boerderij. Enkele rij zaadzoldervensters. Open, beeldbepalende 
ligging op ruim erf aan het Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks 
boerderijen.

Kalkwijk 68 Hoogezand 9603TD Karakteristiek Woonhuis van het type dwarshuis gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. Zadeldak 
voorzien van wolfeinden. Asymmetrische ingedeelde voorgevel, omlijste entree rechts 
van het midden. Aan rechterzijde voorzien van uitbouw. Decoratieve gootlijsten. 
Teruggerooide ligging aan het Veenkoloniale lint van de Kalkwijk.

Kalkwijk 60 Hoogezand 9603TD Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Asymmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van dakschild. Omlijste entree links van het 
midden. Enkele rij zaadzoldervensters. Beeldbepalende ligging op ruim erf aan het 
Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks boerderijen, naast nr. 62.

Kalkwijk 62 Hoogezand 9603TD Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Asymmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van dakschild. Omlijste entree rechts van 
het midden. Enkele rij zaadzoldervensters. Beeldbepalende ligging op ruim erf aan het 
Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks boerderijen, naast nr. 60.

Kalkwijk 44 Hoogezand 9603TD Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Symmetrisch ingedeelde voorgevel met dakschild. Centrale entree met stoep. Enkele rij 
zaadzoldervensters. Open, beeldbepalende ligging op ruim erf aan het Veenkoloniale lint 
van de Kalkwijk, onderdeel van reeks boerderijen.



Kalkwijk 54 Hoogezand 9603TD Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Symmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van dakschild. Entree aan linker zijde. Links 
van de boerderij een stookhut. Enkele rij zaadzoldervensters. Open, beeldbepalende 
ligging op ruim erf aan het Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks 
boerderijen.

Kalkwijk 40 Hoogezand 9603TD Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Symmetrische voorgevel met wolfeind. Fraaie voordeur in portiek met decoratieve 
omlijsting in eclectische trant. Enkele rij zaadzoldervensters. Beeldbepalende ligging op 
ruim erf aan het Veenkoloniale lint van de Kalkwijk, onderdeel van reeks boerderijen.

Kalkwijk 40 a Hoogezand 9603TD Karakteristiek Op enige afstand van de doorgaande weg in het veenkoloniale lint van Kalkwijk gelegen 
transformatorgebouw. Het transformatorgebouw is eind jaren twintig gebouwd. Het 
gebouwtje heeft een rechthoekige plattegrond en is vormgegeven in een 
Interbellumarchitectuur met kenmerken van de Amsterdamse School. Het 
transformatorgebouw is van grotere omvang dan de meeste transformatorstations in de 
provincie. 

Nieuwe Compagnie 23 Kiel-Windeweer 9605PX Karakteristiek Loskade bij de voormalige aardappelmeelfabriek 'De Toekomst' langs de wijk.

Nieuwe Compagnie 23 a Kiel-Windeweer 9605PX Karakteristiek Woonhuis met aangebouwde garage gelegen in het dun, en nagenoeg eenzijdig 
bebouwde veenkoloniale lint van Nieuwe Compagnie. Getuige het jaartal op de sluitsteen 
boven de garagedeur is het woonhuis in 1949 gebouwd in Delftse Schoolarchitectuur. Het 
woonhuis staat met de nokrichting evenwijdig aan de weg; de garage staat met de 
nokrichting haaks op de weg.

Nieuwe Compagnie 13 Kiel-Windeweer 9605PX Karakteristiek De fabriekshal behoort bij het complex van de coöperatieve aardappelmeelfabriek De 
Toekomst. De aardappelmeelfabriek is in 1900 opgericht en vormt een kenmerkend 
voorbeeld van industrie in de Veenkoloniën.  Het complex ligt in het dun en nagenoeg 
eenzijdig bebouwde veenkoloniale lint Nieuwe Compagnie. De zuidgevel van de 
fabriekshal aan de Leinwijk vormt het meest beeldbepalende onderdeel van het 
fabriekscomplex. De architectuur van de gevel is functioneel en sober, en kent een 
krachtige hoofdvorm en accenten die de invloed tonen van de Amsterdamse 
Schoolarchitectuur. Het complex is tegenwoordig onder meer in gebruik als vlooienmarkt.



Zuidlaarderweg 9 en 11 Kiel-Windeweer 9605PV Karakteristiek Dubbel woonhuis, waarschijnlijk voormalige arbeiderswoningen. Gebouwd in sobere 
Interbellumarchitectuur. Schildkap met forse overstekken. Centraal de entrees met 
daarboven een gemetselde dakopbouw. Ensemble met naastgelegen dubbel woonhuis. 
Beeldbepalende ligging aan het eenzijdig bebouwde verbindingslint Zuidlaarderweg, nabij 
de kruising met de Nieuwe Compagnie.

Zuidlaarderweg 5 en 7 Kiel-Windeweer 9605PV Karakteristiek Dubbel woonhuis, waarschijnlijk voormalige arbeiderswoningen. Gebouwd in sobere 
Interbellumarchitectuur. Dwarskap tussen afgewolfde topgevels. Centraal de entrees in 
een portiek, erkers en uitgebouwde keukens. Ensemble met naastgelegen dubbel 
woonhuis. Beeldbepalende ligging aan het eenzijdig bebouwde verbindingslint 
Zuidlaarderweg, nabij de kruising met de Nieuwe Compagnie.

Vossenburg 3 Kiel-Windeweer 9605PZ Karakteristiek Woonhuis gebouwd omstreeks 1930 in Interbellumarchitectuur met invloeden van de 
Amsterdamse School. Het woonhuis staat met de nokrichting haaks op de weg in het dun 
bebouwde lint van Vossenburg.

Nieuwe Compagnie 30 Kiel-Windeweer 9605PX Karakteristiek De boerderij is vermoedelijk rond het midden van de negentiende eeuw gebouwd en 
maakt deel uit van het dun en nagenoeg eenzijdig bebouwde veenkoloniale lint van 
Nieuwe Compagnie. Tezamen vormen de historische boerderijen aan de westzijde een 
beeldbepalend ritme in het lint. De boerderij is van het Oldambtster type, met het voorhuis 
en de schuur onder één nok waarbij de boerderij in de richting van het voorhuis 
sprongsgewijs versmalt (de zogeheten krimpen). De boerderij staat op vrij korte afstand 
van de weg, hetgeen kan duiden op een vroeg bouwjaar. De boerderij staat met de 
nokrichting haaks op de weg. De architectuur van de boerderij kan worden aangeduid als 
ambachtelijk-traditioneel.

Nieuwe Compagnie 4 Kiel-Windeweer 9605PX Karakteristiek De boerderij is omstreeks 1880 gebouwd en maakt deel uit van het dun en nagenoeg 
eenzijdig bebouwde veenkoloniale lint van Nieuwe Compagnie. Tezamen vormen de 
historische boerderijen aan de westzijde een beeldbepalend ritme in het lint. De boerderij 
is van het Oldambtster type, met het voorhuis en de schuur onder één nok waarbij de 
boerderij in de richting van het voorhuis sprongsgewijs versmalt (de zogeheten krimpen). 
De boerderij ligt op enige afstand van de weg met de nokrichting haaks op de weg. De 
architectuur van de boerderij kan worden aangeduid als ambachtelijk-traditioneel.

Nieuwe Compagnie 28 Kiel-Windeweer 9605PX Karakteristiek Woonhuis met vrijstaande landbouwschuur gebouwd omstreeks 1915. Het woonhuis en 
de landbouwschuur vormen nagenoeg de enige bebouwing aan de oostzijde van de weg 
in het dun bebouwde veenkoloniale lint van Nieuwe Compagnie. De villa is gebouwd in 
Overgangsarchitectuur. De vrijstaande landbouwschuur heeft een sobere, functionele 
architectuur in ambachtelijk-traditionele trant.



Nieuwe Compagnie 29 Kiel-Windeweer 9605PX Karakteristiek De boerderij is omstreeks 1880 gebouwd en maakt deel uit van het dun en nagenoeg 
eenzijdig bebouwde veenkoloniale lint van Nieuwe Compagnie. Tezamen vormen de 
historische boerderijen aan de westzijde een beeldbepalend ritme in het lint. De boerderij 
is van het Oldambtster type, met het voorhuis en de schuur onder één nok waarbij de 
boerderij in de richting van het voorhuis sprongsgewijs versmalt (de zogeheten krimpen). 
De boerderij ligt op enige afstand van de weg met de nokrichting haaks op de weg. De 
architectuur van de boerderij kan worden aangeduid als ambachtelijk-traditioneel.

Van Arnhemslaan 10 Kolham 9615TD Karakteristiek opmerking: bijzonder type, bouwstijl

Woldweg 116 Kropswolde 9606PH Karakteristiek Woonhuis uitgevoerd in naoorlogse Delftse Schoolarchitectuur. Pand van twee 
bouwlagen met zadeldak tussen topgevels. Kenmerkend zijn de erker, de naastgelegen 
glas-in-loodramen en de omlijste entree in de rechter zijgevel. Links een latere aanbouw. 
Beeldbepalende ligging aan het lint van de Woldweg.

Woldweg 137 Kropswolde 9606PC Karakteristiek Woonhuis in de vorm van dwarshuis met aangebouwde schuur. Symmetrisch voorhuis 
met centraal de entree in een portiek waarboven dakopbouw. Decoratieve elementen in 
de stijl van de neorenaissance, zoals aanzet- en sluitstenen boven de vensters. 
Beeldbepalende ligging aan het lint van de Woldweg, naast nummer 141-141a.

Woldweg 110 en 112 Kropswolde 9606PH Karakteristiek Voormalige meesterswoning met daarachter schoolgebouw. Voorhuis gebouwd in de 
vorm van symmetrisch dwarshuis. Fraaie entree met hoge, gietijzeren stoep en 
geprofileerd stucwerk in eclectische stijl. Latere aanbouw aan linkerzijde tbv 't Kropshuus. 
Zeer beeldbepalende ligging aan het lint van de Woldweg, dicht op de weg, naast pand 
nummer 108.

Woldweg 132 Kropswolde 9606PH Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

Villavormig woonhuis uit 1913 met aangebouwde schuur. Uitgevoerd in zorgvuldige 
vernieuwingsarchitectuur. Asymmetrische opbouw met links erker waarboven balkon en 
decoratieve topgevel. Uitzwenkend schilddak. Entree in portiek. Beeldbepalende ligging 
aan het lint van Kropswolde.



Woldweg 108 Kropswolde 9606PH Karakteristiek Voormalig cafe De Leeuw, nu woonhuis. Pand van het Veenkoloniale type met de nok 
haaks op de weg. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met lijstgoot en dakschild. Entree 
gecombineerd met vm winkelpui. Decoratieve boogtrommels en aanzet- en sluitstenen. 
Beeldbepalende ligging aan de Woldweg, naast pand nummer 110-112.

Woldweg 76 Kropswolde 9606PG Karakteristiek Villavormig woonhuis in vernieuwingsarchitectuur. Asymmetrische opbouw met links een 
deel met erker waarboven balkon en dakopbouw. Decoratieve vormgeving balkonhek in 
Jugendstil. Beeldbepalende ligging aan de Woldweg.

Woldweg 88 Kropswolde 9606PG Karakteristiek Woonhuis van het Veenkoloniale type met de nok haaks op de weg. Voorgevel 
uitgevoerd als symmetrisch ingedeelde lijstgevel met zogeheten 'oren' waar de lijstgoot 
voorbij de kap steekt. Centraal steekt een dakopbouw met bekroning door de goot. 
Beeldbepalende ligging aan de Woldweg, op enige afstand van de weg, naast woonhuis 
nummer 90.

Woldweg 239 Kropswolde 9606PE Karakteristiek Oldambtster boerderij 'Wolfsbergen' van het Veenkoloniale type. Voorgevel met 
zogeheten 'oren' waar de lijstgoot voorbij het dak steekt. Decoratieve elementen in 
eclectische trant, waaronder balkon rustend op zuilen met basementen. Erf met hoog 
opgaand geboomte, beeldbepalende ligging aan het lint van de Woldweg.

Woldweg 222 Kropswolde 9606PK Karakteristiek Woonhuis, voormalige arbeiderswoning van het krimpentype. Symmetrische voorgevel 
met zogeheten 'oren' waar de lijstgoot voorbij het dak steekt. Gebouwd in ambachtelijk-

traditionele trant met lateien boven de vensters. Beeldbepalende ligging aan het lint van 
de Woldweg, vrij dicht op de weg.

Woldweg 235 Kropswolde 9606PE Karakteristiek Boerderij 'Goorecht'. Boerderij bestaande uit forse schuur uit 1939 met separaat 
woonhuis in naoorlogse Delftse Schoolarchitectuur, zogeheten 'Gronings Rood', twee 
bouwlagen met flauw zadeldak tussen topgevels, nok evenwijdig aan de weg. 
Beeldbepalende ligging aan het lint van de Woldweg, naast vm rentenierswoning 237.



Woldweg 221 Kropswolde 9606PE Karakteristiek Dwarshuisboerderij gebouwd in eclectische trant. Voorhuis uitgevoerd als symmetrisch 
dwarshuis. Entree met stoep en gesneden bovenlicht in de vorm van een leeuw. 
Decoratieve omlijsting van de vensters, zogeheten 'wenkbrauwbogen'. Rij 
zaadzoldervensters. Open, beeldbepalende ligging op ruim erf aan het lint van de 
Woldweg.

Woldweg 205 Kropswolde 9606PD Karakteristiek Boerderij gebouwd in de Wederopbouwperiode in sobere Delftse Schoolarchitectuur, 
arch. H.B. Bulder, Gron. Woonhuis dat dmv tussenlid wordt verbonden met de schuur. 
Woonhuis met zadeldak tussen topgevels. Kenmerkend zijn de erker en de forse 
schoorstenen. Beeldbepalende ligging aan het lint van de Woldweg, aan de Leinewijk.

Woldweg 217 Kropswolde 9606PE Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, Veenkoloniale variant met lijstgevel waarvan de 
zogeheten 'oren' van de goot voorbij het dak steken. Symmetrische opbouw met centraal 
de entree in een portiek. Enkele rij zaadzoldervensters. Open, beeldbepalende ligging op 
ruim erf met rode beuk aan het lint van de Woldweg.

Woldweg 189 Kropswolde 9606PD Karakteristiek Boerderij 'Noordhoek' van het Oldambtster type uitgevoerd in zeer sobere, ambachtelijk-
traditionele trant. Erf met stookhut. Sterk teruggerooide ligging, aan einde van eigen 
oprijlaan.

Woldweg 191 Kropswolde 9606PD Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met de entree 
rechts van het midden. Decoratieve elementen in eclectische stijl, o.a. omlijsting 
voordeur, aanzet- en sluitstenen boven de vensters. Enkele rij zaadzoldervensters. 
Beeldbepalende ligging aan het lint van de Woldweg, erf met hoog opgaand geboomte.

Woldweg 163 Kropswolde 9606PD Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, Veenkoloniale variant met lijstgevel waarvan de 
zogeheten 'oren' van de goot voorbij het dak steken. Symmetrische opbouw met centraal 
de entree in een portiek. Lisenen in classicistische stijl. Rij zaadzoldervensters. 
Beeldbepalende ligging aan het lint van de Woldweg, op enige afstand van de weg.



Woldweg 178 Kropswolde 9606PJ Karakteristiek Kop-rompboerderij met dwars aangebouwde bijschuur. Voorhuis uitgevoerd in de 
Wederopbouwperiode, in sobere Delftse Schoolarchitecuur, arch. G.J. Wichtertjes, 
Sappemeer. Zadeldak tussen topgevels met kenmerkende hoge schoorstenen. 
Beeldbepalende ligging aan het lint van Kropswolde.

Woldweg 141 Kropswolde 9606PC Karakteristiek Woonhuis in de vorm van dwarshuis met aangebouwde schuur. Symmetrische voorgevel 
met vensters, entree in rechter zijgevel. Decoratieve elementen in de stijl van de 
neorenaissance, zoals aanzet- en sluitstenen boven de vensters. Beeldbepalende ligging 
aan het lint van de Woldweg, naast nummer 137.

Woldweg 90 Kropswolde 9606PG Karakteristiek Voormalige pastorie in de vorm van een dwarshuis. Symmetrische indeling met centraal 
de ingang in een portiek met daarboven een dakopbouw. Decoratieve elementen in 
eclectische stijl, zoals de zogeheten wenkbrauwbogen boven de gevelopeningen. 
Beeldbepalende ligging aan de Woldweg, op enige afstand van de weg, naast woonhuis 
nummer 88.

Lagelandsterweg 1 Lageland 9623PC Karakteristiek opmerking: belangwekkende hoekligging
bijzonder type met topgevel die niet als voorgevel is vormgegeven, deels gewijzigd

Slochterdiep 3 Lageland 9623TH Karakteristiek opmerking: opvallende ligging aan kanaal

Slochterdiep 9 Lageland 9623TH Karakteristiek Schoolmeesterswoning met aangebouwd achterhuis uit circa 1870. Uitgevoerd in 
ambachtelijk-traditionele trant. Ensemble met naastgelegen school. Gelegen in het 
buurtschap Lageland. Zeer beeldbepalend gelegen aan de kruising bij de brug en naast 
de voormalige school. 

Hamweg 21 Lageland 9623PA Karakteristiek Arbeiderswoning van het krimpentype uit circa 1920. Gebouwd in sobere architectuur. 
Voorhuis met topgevel. Beeldbepalend gelegen in het lint aan de Hamweg in het 
buurtschap Lageland.



Slochterdiep 7 +A Lageland 9623TH Karakteristiek Voormalige lagere school uit circa 1870. Pand op rechthoekige plattegrond, haaks op de 
weg geplaatst. Vensters in latere fase gewijzigd. Ten oosten een lagere school van later 
datum. Ensemble met naastgelegen schoolmeesterswoning. Beeldbepalend gelegen in 
het buurtschap Lageland. 

Hamweg 18 Lageland 9623PB Karakteristiek Arbeiderswoning van het krimpentype uit circa 1920. Gebouwd in sobere architectuur. 
Voorhuis uitgevoerd met topgevel. Beeldbepalend gelegen in het lint aan de Hamweg in 
het buurtschap Lageland. 

Slochtermeenteweg 6 Luddeweer 9624PA Karakteristiek opmerking: villaboerderij. Opmerkelijke architectuur in de stijl van de Amsterdamse
School
bijschuur nieuwer

Luddeweersterweg 5 Luddeweer 9624PB Karakteristiek opmerking: villaboerderij. Opmerkelijke architectuur in de stijl van de Amsterdamse
School
bijschuur nieuwer

Luddeweersterweg 13 Luddeweer 9624PB Karakteristiek Opmerking: opvallende ligging op inversierug

Wethouder L. Veemanweg 11 Meeden 9651CN Karakteristiek Industriele geschiedenis,
nutsvoorzieningen. Gaaf.
Vergelijkbaar met Helpman
Centrale, architect Rood?

Bovenstreek 6 Meeden 9651CE Karakteristiek Oldambtster boerderij



Bovenstreek 8 Meeden 9651CE Karakteristiek Oldambtster boerderij

Bovenstreek 4 Meeden 9651CE Karakteristiek Oldambtster boerderij inclusief kapschuur

Heereweg 109 Meeden 9651AD Karakteristiek Voormalig gemeentehuis van de vm. gemeente Meeden. Huidige verschijningsvorm 
ontstaan na grootschalig verbouw in 1975. Tweelaags blokvorming raadhuis. Zeer 
beeldbepalend gelegen in het lint. 

Sappemeersterweg 36 Noordbroek 9635TM Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

Fraai voorbeeld veenkoloniaal type

Schoollaan 2 Noordbroek 9635TT Karakteristiek Verbouwd tot woonhuis/woonhuizen, maar goed herkenbaar, bijzondere entree, stenen 
muurtje als erfafscheiding.

Sappemeersterweg 23 Noordbroek 9635TL Karakteristiek Vanwege ensemble Schoollaan 2, hoekligging.
Kunststof kozijnen, nieuwe dakpannen!

Sappemeersterweg 24 Noordbroek 9635TM Karakteristiek Nog vrij gaaf, matige staat. Voorbeeld
arbeiderswoning, keuterij. Discussiepunt vanwege slechte bouwkundige staat, 
toekomstwaarde?



Pastorieweg 16 Noordbroek 9635TD Karakteristiek Oldambtster boerderij

Pastorieweg 5 Noordbroek 9635TD Karakteristiek Oprijlaan, eind achttiende-eeuw, rond venster in topgevel.

Korengarst 10 Noordbroek 9635VB Karakteristiek Lijkt redelijk gaaf bewaard, complex met bijschuur,
stookhut. Foto van veraf.

Dwangsweg 11 Noordbroek 9635TV Karakteristiek Klein type oldambtster, kenmerkend voor veenboer

Hamrik 4 Noordbroek 9635VC Karakteristiek Oud voorhuis, schuren jonger. Wel sterk gewijzigd,
kozijndetails, schuren. Naast molen, omgeving
links verstoord door nieuwe loods.

Laanweg 14 Overschild 9625TJ Karakteristiek Voormalige abeiderswoning van het krimpentype uit circa 1910. Gebouwd in ambachtelijk-
traditionele trant met enkele decoratieve elementen. Gelegen op beeldbepalende locatie 
in het buurtschap Luddeweer.

Laanweg 20 Overschild 9625TJ Karakteristiek Woonhuis van het krimpentype gebouwd in sobere architectuur. Voorhuis uitgevoerd met 
wolfseind en kleine erker. Garage aan achterzijde is van later datum. Zeer beeldbepalend 
gelegen nabij het Eemskanaal in het buurtschap Luddeweer.



Graauwedijk 2 Overschild 9625PC Karakteristiek Villavormig woonhuis uit circa 1935. Uitgevoerd met kenmerken van de Vernieuwingsstijl. 
Voorgevel met topgevel en erker. Rentenierswoning behorende bij tegenover gelegen 
boerderij, welke eveneens is aangemerkt als karakteristiek. Beeldbepalend gelegen aan 
de Graauwedijk. 

Laanweg 1 Overschild 9625TJ Karakteristiek Villa uit circa 1925. Uitgevoerd met samengestelde kap. Wit geschilderde gevels met 
erker en topgevel aan voorzijde. Zeer beeldbepalend gelegen nabij kruising in het 
buurtschap Luddeweer. 

Laanweg 2 Overschild 9625TJ Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

opmerking: villaboerderij met bijschuur
gesitueerd op omgracht terrein, waardevol
erf

Westerpaauwenweg 9 Overschild 9625TG Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

opmerking: onderkelderd voorhuis met twee rijen zaadzoldervensters
open erf, aangebouwde stookhut
ligging op oude nederzettingsas zandrug

Graauwedijk 15 Overschild 9625PA Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

opmerking: dwarshuisboerderij met
driekapsschuur
ligging evenwijdig aan de weg 

Westerpaauwenweg 8 Overschild 9625TG Karakteristiek opmerking: boerderij met topgevel

ligging op oude nederzettingsas zandrug

Oosterpaauwenweg 8 Overschild 9625TE Karakteristiek opmerking: eenvoudige boerderij
stookhut
ligging op oude nederzettingsas zandrug



Oude Graauwedijk 5 Overschild 9625TA Karakteristiek opmerking: eenvoudige boerderij met
topgevel
ligging op oude nederzettingsas zandrug

Laanweg 19 Overschild 9625TJ Karakteristiek opmerking: eenvoudige Interbellumboerderij

Meenteweg 6 Overschild 9625TD Karakteristiek opmerking: prominent aanwezige kapschuur
Interbellum woonhuis

Graauwedijk 9 Overschild 9625PA Karakteristiek opmerking: onderkelderd voorhuis authentiek bewaard gebleven 
bijschuur
open erf

Graauwedijk 4 Overschild 9625PC Karakteristiek opmerking: kop-romp 
opvallende vormgeving in Amsterdamse Schoolstijl. opmerkelijke ligging evenwijdig aan 
de weg

Graauwedijk 1 Overschild 9625PA Karakteristiek opmerking: dwarshuisboerderij
ligging in open veld

Graauwedijk 12 Overschild 9625PC Karakteristiek opmerking: tweekapsschuur
ligging nagenoeg evenwijdig aan de weg



Graauwedijk 14 Overschild 9625PC Karakteristiek opmerking: villaboerderij, verhoogde ligging
Interbellumarchitectuur
schuurgevels vernieuwd?

Graauwedijk 3 Overschild 9625PA Karakteristiek opmerking: ligging in open veld. Boerderij en stookhut verkeren in slechte staat. 
Bescherming richt zich op hoofdvorm en bijzondere kapschuur met drie kappen. Voorhuis 
recentelijk vervangen. 

Laanweg 5 Overschild 9625TJ Karakteristiek Voormalige arbeiderswoning van het krimpentype uit circa 1910. Met stal voor één koe. 
Gebouwd voor de eerste arbeider van naastgelegen boerderij. In sobere architectuur met 
enkele decoratieve elementen. Beeldbepalend gelegen nabij kruising in het buurtschap 
Luddeweer.

Eemskanaal Zz 8 Overschild 9625TK Karakteristiek opmerking: dwarshuisboerderij
open erf, bijschuur

Achterdiep Noordzijde 73 en 73a Sappemeer 9611BV Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

Dwarshuisboerderij 'Bergstede' met fors blokvormig voorhuis. Rijk gedecoreerd in 
eclectische stijl. Beeldbepalende ligging, naast 72, onderdeel agrarische, Veenkoloniale 
lintbebouwing aan het Achterdiep.

Achterdiep Noordzijde 72 Sappemeer 9611BV Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

Boerderij van het Veenkoloniale type met uitgebouwd middendeel. Decoratieve 
elementen in eclectische stijl, o.a. decoratief stucwerk en windveren en dekkers in 
chaletstijl. Beeldbepalende ligging, naast 73, in het Veenkoloniale lint langs het 
Achterdiep.

Achterdiep Zuidzijde 13 Sappemeer 9611BR Karakteristiek Vm arbeiderswoning van het krimpentype, uitgevoerd in eenvoudige, ambachtelijk-
traditionele trant. Symmetrische voorgevel met topgevel. Beeldbepalende ligging in het 
agrarische, Veenkoloniale lint aan het Achterdiep, op vrij korte afstand van de weg.



Achterdiep Zuidzijde 16 Sappemeer 9611BR Karakteristiek Vm arbeiderswoning van het krimpentype, uitgevoerd in eenvoudige, ambachtelijk-
traditionele trant. Symmetrische voorgevel met wolfseind. Beeldbepalende ligging in het 
agrarische, Veenkoloniale lint aan het Achterdiep, op vrij korte afstand van de weg.

Achterdiep Zuidzijde 12 Sappemeer 9611BR Karakteristiek Vm arbeiderswoning van het krimpentype, uitgevoerd in eenvoudige, ambachtelijk-
traditionele trant. Symmetrische voorgevel met wolfseind. Beeldbepalende ligging in het 
agrarische, Veenkoloniale lint aan het Achterdiep, op vrij korte afstand van de weg.

Achterdiep Noordzijde 77 Sappemeer 9611BW Karakteristiek Boerderij van het Veenkoloniale type met uitgebouwd middendeel. Decoratieve 
elementen in eclectische stijl, o.a. decoratief stucwerk en windveren en dekkers in 
chaletstijl. Erf met knotbomenbeeld. Beeldbepalende Ligging in het Veenkoloniale lint aan 
het Achterdiep.

Achterdiep Noordzijde 80 en 80a Sappemeer 9611BW Karakteristiek Oldambtster boerderij gebouwd in ambachtelijk-tradtitionele trant. Symmetrische, 
afgewolfde voorgevel met centraal een blindnis. Gietijzeren stoep voor de entree. Rechts 
een uitgebouwd woongedeelte met erker. Beeldbepalende ligging in het agarische, 
Veenkoloniale lint aan het Achterdiep.

Achterdiep Noordzijde 64 Sappemeer 9611BV Karakteristiek Boerderij (kweker) bestaande uit schuur met separaat woonhuis. Schuur oorspronkelijk 

gebouwd als Oldambtster boerderij met baanders in voorgevel. Voorhuis in sobere 
Wederopbouwarchitectuur, door tussenlid verbonden met schuur. Sober erf met hoog 
opgaand geboomte. Beeldbepalend onderdeel Veenkoloniale lintbebouwing aan het 
Achterdiep.

Achterdiep Noordzijde 76 Sappemeer 9611BW Karakteristiek Villavormig woonhuis, gebouwd als rentenierswoning. Asymmetrisch, samengesteld 
volume gebouwd in vernieuwingsstijl met enige kenmerken van de Jugendstil. Tuin met 
hoog opgaand geboomte. Beeldbepalende ligging in het Veenkoloniale lint aan het 
Achterdiep.



Achterdiep Noordzijde 42 Sappemeer 9611BT Karakteristiek Boerderij van het krimpentype met de baanderdeuren in de voorgevel, gebouwd in 
sobere Interbellumarchitectuur. Sober erf met knotbomen. Beeldbepalende ligging in het 
agrarische, Veenkoloniale lint aan het Achterdiep.

Achterdiep Noordzijde 50 Sappemeer 9611BV Karakteristiek Woonhuis van het krimpentype, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Asymmetrische, afgewolfde voorgevel met zoldervensters. Beeldbepalend onderdeel 
Veenkoloniale lintbebouwing aan het Achterdiep.

Achterdiep Noordzijde 24 Sappemeer 9611BT Karakteristiek Woonhuis van het krimpentype, voorheen ook winkelfunctie. Asymmetrische voorgevel 
met winkelpui en wolfseind. Beeldbepalende hoekligging in het Veenkoloniale lint aan het 
Achterdiep.

Achterdiep Noordzijde 38 Sappemeer 9611BT Karakteristiek Villavormig woonhuis, gebouwd als rentenierswoning. Asymmetrisch, samengesteld 
volume, deels een en deels twee lagen met kap. Erker aan de voorzijde, bovenlichten 
met glas-in-lood. Gebouwd in vernieuwingsstijl. Erf met knotbomen. Beeldbepalende 
ligging in het agrarische lint aan het Achterdiep.

Achterdiep Noordzijde 14 Sappemeer 9611BS Karakteristiek Oldambtster boerderij in ambachtelijk-traditionele trant met gekoppelde bijschuur. 
Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met wolfseind. Omlijste entree met stoep. 
Beeldbepalend onderdeel Veenkoloniale lintbebouwing aan het Achterdiep.

Achterdiep Noordzijde 16 Sappemeer 9611BS Karakteristiek Oldambtster boerderij van het oude type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant, 
uitgevoerd met topgevel voorzien van 3 rijen zaadzoldervensters. Teruggerooide ligging 
op ruim erf. Beeldbepalend onderdeel Veenkoloniale lintbebouwing aan het Achterdiep.

Achterdiep Noordzijde 102 BIJ Sappemeer 9611BW Karakteristiek Vrijstaande schuur uit circa 1920 gebouwd in Interbellumarchitectuur. Zadeldak tussen 
topgevels en voorzien van twee baanderdeuren aan de voorzijde. Beeldbepalende ligging 
in het agarische, Veenkoloniale lint aan het Achterdiep.



Achterdiep Noordzijde 13 Sappemeer 9611BS Karakteristiek Oldambtster boerderij van het oude type, gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant, met 
baanderdeuren in de afgewolfde voorgevel. Uitgebouwd woongedeelte aan linker zijde. 
Deels opnieuw opgetrokken. Beeldbepalend onderdeel veenkoloniale lintbebouwing aan 
het Achterdiep.

De Vosholen 2 BIJ Sappemeer 9611KR Karakteristiek Betonnen brug gelegen over een zijkanaal van het in 1967 gedempte Kleinemeerster 
Hoofddiep. De brug diende voor de aanvoer van onder andere mest en de afvoer van 
aardappelen en bieten. Beeldbepalend gelegen nabij het vml. Kleinmeersterdiep, thans 
De Vosholen, onderdeel zone historische kwekerijen.

de Vosholen 4 Sappemeer 9611KR Karakteristiek Woonhuis 'Vosholen' met naastgelegen schuur, voorm. tuinmanswoning. Pand met de 
nok haaks op de weg, voorzien van zadeldak met voorgevel uitgevoerd als topgevel. 
Gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. Wit gepleisterd en voorzien van 
zesruitsvensters. Beeldbepalend gelegen aan het vml. Kleinmeersterdiep, thans De 
Vosholen, onderdeel zone historische kwekerijen.

Borgercompagnie 38 Sappemeer 9611TB Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type in ambachtelijk-traditionele trant. Asymmetrische 
voorgevel met entree links van het midden. Enkele rij zaadzoldervensters. 
Beeldbepalende ligging, onderdeel Veenkoloniale lintbebouwing Borgercompagnie.

Borgercompagnie 42 Sappemeer 9611TB Karakteristiek Boerderij 'Lindenhof' van het Oldambtster type. Veenkoloniale variant met voorgevel 
voorzien van zogeheten 'oren' waar de lijstgoot voorbij het dak steekt. Symmetrische 

voorgevel met centraal de entree in een omlijste portiek. Beeldbepalende ligging, 
onderdeel Veenkoloniale lintbebouwing Borgercompagnie.

Borgercompagnie 29 BIJ Sappemeer Karakteristiek Op enige afstand van de weg gelegen restant van een poldermolen. De molen is in de 
negentiende eeuw gebouwd ter bemaling van de polder tussen Borgercompagnie en 
Tripscompagnie. De tegenwoordig nog aanwezige conische, bakstenen romp was 
waarschijnlijk voorzien van een bovenbouw met wiekenkruis en een stelling. De bij de 
molen horende molensloot bevindt zich aan de westzijde van de molenromp. De 
molensloot staat in verbinding met het Borgercompagniesterdiep.



Borgercompagnie 3 Sappemeer 9611TA Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type. Symmetrisch ingedeelde voorgevel voorzien van 
wolfeind en enkele rij zaadzoldervensters. Entree in portiek met decoratief lijstwerk. 
Beeldbepalende ligging op ruim erf, onderdeel Veenkoloniale lintbebouwing 
Borgercompagnie.

Borgercompagnie 27 BIJ Sappemeer Karakteristiek Geheel in staal uitgevoerde draaibrug op een excentrische draaispil. De draaibrug is 
omstreeks 1930 gebouwd over Borgercompagniesterdiep. De brug vormt een 
beeldbepalend onderdeel van de bebouwing in het veenkoloniale lint van 
Borgercompagnie.

Borgercompagnie 29 Sappemeer 9611TA Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type. Asymmetrische voorgevel met entree rechts van het 
midden. Enkele rij zaadzoldervensters. Erf met hoog opgaand geboomte, waaronder een 
rode beuk. Beeldbepalende ligging, onderdeel Veenkoloniale lintbebouwing 
Borgercompagnie. Ensemble van drie naast elkaar gelegen boerderijen 25 t/m 29.

Borgercompagnie 25 Sappemeer 9611TA Karakteristiek Boerderij 'Borgerheerd' van het Oldambtster type. Symmetrisch ingedeelde voorgevel 
voorzien van wolfeind en enkele rij zaadzoldervensters. Erf met stookhut. 
Beeldbepalende ligging, onderdeel Veenkoloniale lintbebouwing Borgercompagnie. 
Ensemble van drie naast elkaar gelegen boerderijen 25 t/m 29.

Borgercompagnie 27 Sappemeer 9611TA Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type. Asymmetrische, gepleisterde voorgevel met entree 
rechts van het midden. Enkele rij zaadzoldervensters. Beeldbepalende ligging, onderdeel 
Veenkoloniale lintbebouwing Borgercompagnie. Ensemble van drie naast elkaar gelegen 
boerderijen 25 t/m 29.

Borgercompagnie 17 Sappemeer 9611TA Karakteristiek Villavormig woonhuis, voormalige rentenierswoning. Asymmetrische opbouw in 
eclectische trant: aanzet- en sluitstenen boven vensters. Beeldbepalende ligging aan eind 
cluster woningen aan het Veenkoloniale lint van Borgercompagnie.

Borgercompagnie 21 Sappemeer 9611TA Karakteristiek Woonhuis, wellicht voorheen molenaarswoning bij de molen. Pand in de vorm van een 
eenvoudig dwarshuis met zadeldak tussen afgewolfde topgevels. Asymmetrische 
voorgevel met de entree links van het midden. Gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Beeldbepalende ligging aan het Veenkoloniale lint van Borgercompagnie, tegenover de 
voetgangersbrug.



Achterdiep Zuidzijde 5 Sappemeer 9611BR Karakteristiek Vm arbeiderswoning van het krimpentype, uitgevoerd in eenvoudige, ambachtelijk-
traditionele trant. Symmetrische voorgevel met wolfseind. Beeldbepalende ligging in het 
agrarische, Veenkoloniale lint aan het Achterdiep, op vrij korte afstand van de weg.

Borgercompagnie 10 Sappemeer 9611TB Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type. Symmetrisch ingedeelde voorgevel voorzien van 
wolfeind en enkele rij zaadzoldervensters. Centrale entree met hoge stoep. Erf met tbc 
huisje uit omstreeks 1900 met elementen van de chaletstijl. Beeldbepalende ligging, 
onderdeel Veenkoloniale lintbebouwing Borgercompagnie.

Verlengde Herenstraat 95 Sappemeer 9611BP Karakteristiek Vm arbeiderswoning van het krimpentype. Zorgvuldige vormgeving in eenvoudige 
Interbellumarchitectuur. Voorgevel met topgevel en prominente schoorsteen. 
Beeldbepalende ligging aan het verbindingslint Verlengde Herenstraat.

Spitsbergen 1 Sappemeer 9611TP Karakteristiek De boerderij is omstreeks 1915 gebouwd en maakt deel uit van het veenkoloniale lint van 
Spitsbergen. De boerderij is van het Oldambtster type, met het voorhuis en de schuur 
onder één nok waarbij de boerderij in de richting van het voorhuis sprongsgewijs versmalt 
(de zogeheten krimpen). De boerderij ligt op enige afstand van de weg met de 
nokrichting schuin op de weg, en met het voorhuis naar de weg gekeerd. De as van de 
boerderij is nagenoeg parallel aan de lengterichting van de kavelstructuur. De architectuur 
van de boerderij kan worden aangeduid als ambachtelijk-traditioneel.

Verlengde Herenstraat 4 Sappemeer 9611BP Karakteristiek Dwarshuis met asymmetrisch ingedeelde voorgevel. Decoratieve elementen in 
eclectische stijl, onder meer omlijsting vensters en decoraties centrale dakopbouw. 
Erfafscheiding in de vorm van smeedijzeren hekwerk. Opvallende hoekligging bij de 

aantakking op het Achterdiep.

Noordbroeksterstraat 125-127-129-131 Sappemeer 9611BG Karakteristiek Twee dubbele woonhuizen, gebouwd in vroeg-naoorlogse Wederopbouwarchitectuur / 
Delftse Schoolstijl, zogeheten Gronings rood. Kenmerkende elementen als 
schouderstukken, prominente schoorstenen, decoratieve entrees en geprofileerde houten 
goten. Beeldbepalende ligging nabij de hoek met het Achterdiep. De blokken liggen 
gedraaid ten opzichte van elkaar.

Rijksweg Oost 137 BIJ Sappemeer Karakteristiek Voormalige sluis.



Langewijk 83 Sappemeer 9611CB Karakteristiek Woonhuis met samengestelde volume in Interbellumarchitectuur. Voor- en uitgebouwde 
zijgevel voorzien van afgewolfde topgevels. Naast nummer 81. Zeer beeldbepalende 
hoekligging met het Achterdiep.

Langewijk 8 Sappemeer 9611CC Karakteristiek Vm arbeiderswoning uitgevoerd als krimpentype voorzien van topgevel. Decoratieve 
lateien en zoldervensters in vernieuwingsstijl. Beeldbepalende ligging in cluster woningen 
aan de Langewijk, op korte afstand van de weg.

Langewijk 81 Sappemeer 9611CB Karakteristiek Woonhuis, voormalige slagerij. Eenvoudig pand met mansardekap. Ingang en wellicht 
winkelpui op de hoek. In later dichtgezet venster jaartal 1907 en 'De Vlijt'. Naast nummer 
83, beeldbepalend gelegen aan de Langewijk, nabij de hoek met het Achterdiep.

Langewijk 14-16-18 Sappemeer 9611CC Karakteristiek Rij van drie vm arbeiderswoningen gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant. 
Beeldbepalende ligging in cluster woningen aan de Langewijk, op korte afstand van de 
weg.

Langewijk 4 Sappemeer 9611CC Karakteristiek Woonhuis in sobere Interbellumarchitectuur. Verdieping met mansardekap wellicht 

resultaat latere verbouwing. Opvallende gemetselde penanten tussen vensters 
verdieping. Beeldbepalende ligging aan begin bebouwingscluster aan de Langewijk.

Borgweg 134 Scharmer 9616TL Karakteristiek Voormalige lagere school uit circa 1900. Met vier klaslokalen. Wit geschilderd pand op L-
vormige plattegrond onder schilddak. Ensemble met naastgelegen 
schoolmeesterswoning. Beeldbepalende ligging aan de Borgweg. 



Borgweg 136 Scharmer 9616TL Karakteristiek Voormalige schoolmeesterswoning uit circa 1905. Woonhuis onder schilddak met enige 
eclectische decoratieve elementen. Ensemble met naastgelegen lagere school. 
Beeldbepalende ligging aan de Borgweg. 

Borgweg 42 Scharmer 9616TJ Karakteristiek opmerking: open erf

Borgweg 10 Scharmer 9616TJ Karakteristiek opmerking: erf met leibomen

Borgweg 108 Scharmer 9616TL Karakteristiek opmerking: eenvoudige boerderij
met stookhut

Borgweg 132 Scharmer 9616TL Karakteristiek opmerking: bijschuren
open erf

Borgweg 64 Scharmer 9616TK Karakteristiek Dwarshuis uit 1932. Met asymmetrisch opgezet voorhuis uitgevoerd in sobere 
Overgangsstijl. Zeer beelbepalende ligging bij kruising Borgweg - Meesterslaan. 

Borgweg 86 Scharmer 9616TK Karakteristiek Boerderij uit circa 1910. Uitgevoerd als krimpentype. Voorgevel voorzien van 
kenmerkende lijstgevel. Beeldbepalende ligging aan de Borgweg.  



Borgweg 138 Scharmer 9616TL Karakteristiek Villa Woelesius Hoeve uit 1923 van architect Uiterdijk en gebouwd als fratershuis. 
Voorhuis van boerderij waarvan schuren rond 1950 zijn afgebroken. Voorhuis van het 
Engelse landhuistype met kloeke hoofdvorm onder kenmerkende kap. Uitgevoerd in 
Interbellum architectuur. Beeldbepalende ligging aan de Borgweg. 

Borgweg 140 Scharmer 9616TL Karakteristiek Rentenierswoning met schuur uit circa 1895 behorende bij naastgelegen boerderij (nr. 
138). Symmetrisch opgezet voorhuis onder schilddak met nokschoorstenen. In 
ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalende ligging aan de Borgweg.

Schildwolderdijk 63 Schildwolde 9626AR Karakteristiek opmerking: tweekapsschuur
belangwekkend erf, hoog opgaand geboomte

Zandenpad 3 Schildwolde 9626BR Karakteristiek opmerking: kleiner type
erf met leibomen

Schildwolderdijk 28 Schildwolde 9626AS Karakteristiek Voormalig armenhuis behorende bij de Gereformeerde kerk. Eenlaags pand in 
ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalend gelegen aan de Schildwolderdijk. 

Afwateringskanaal 6 Schildwolde 9626TH Karakteristiek opmerking: opvallende hoekligging

Afwateringskanaal 2 BIJ Schildwolde 9626TH Karakteristiek Poldergemaal uit 1946. Electrisch gemaal gebouwd als vervanging van stoomgemaal 
behorende bij poldermolen Zandjerpolder. Naastgelegen molen is in 1963 afgebroken. 
Beeldbepalende ligging aan het Afwateringskanaal. 



Uiterburenweg 2 Schildwolde 9626TJ Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type. Gebouwd
in 1897. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele
trant en voorzien van sprongsgewijze
versmalling richting de voorgevel (krimpen).
Beeldbepalende vrijstaande ligging in het
buitengebied. Erf van cultuurlandschappelijk
belang`.

Eideweg 36 Siddeburen 9628AR Karakteristiek Keuterij van het krimpentype uit circa 1900. Voorzien van sprongsgewijze versmalling 
richting de voorgevel. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Gelegen in gedeelte 
van Eideweg met agrarisch karakter. 

Eideweg 57 Siddeburen 9628AP Karakteristiek Café en winkel Veenlust uit 1935. Herbouwd na brand in 1933. Uitgevoerd in Interbellum 
architectuur. Aan achterzijde vrijstaande schuur. Zeer beeldbepalende ligging bij kruising 
in streekje 't Veen. 

Oudeweg 178 Siddeburen 9628CJ Karakteristiek opmerking: tweekapsschuur
onderdeel cluster waardevolle boerderijen Siddeburen - oostzijde

Oudeweg 152 Siddeburen 9628CJ Karakteristiek opmerking: Boerderij met stookhut, gebouwd rond 1900.
Boerderij van het krimpentype voorzien van
baanderdeuren in de voorzijde van de krimp.
Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant.
Beeldbepalende vrijstaande ligging op afstand

van de weg

Oudeweg 194 Siddeburen 9628CJ Karakteristiek opmerking: kop-romp, Delftse School
ensemble met 196; onderdeel cluster waardevolle boerderijen Siddeburen - oostzijde

Oudeweg 184 Siddeburen 9628CJ Karakteristiek opmerking: onderdeel cluster waardevolle boerderijen Siddeburen - oostzijde



Oostwoldjerweg 7 Siddeburen 9628TA Karakteristiek opmerking: tweekapsschuur
ensemble met 5; onderdeel cluster waardevolle boerderijen Siddeburen - oostzijde

Oudeweg 196 Siddeburen 9628CJ Karakteristiek opmerking: driekapsschuur, leibomen
ensemble met 194; onderdeel cluster waardevolle boerderijen Siddeburen - oostzijde

Oostwoldjerweg 19 Siddeburen 9628TA Karakteristiek opmerking: tweekapsschuur
fraai omgracht terrein met geboomte
onderdeel cluster waardevolle boerderijen Siddeburen - oostzijde

Oostwoldjerweg 15 Siddeburen 9628TA Karakteristiek opmerking: belangwekkend erf
onderdeel cluster waardevolle boerderijen Siddeburen - oostzijde

Oostwoldjerweg 14 Siddeburen 9628TB Karakteristiek opmerking: hoekligging tegenover 25; onderdeel cluster waardevolle boerderijen 
Siddeburen - oostzijde

Oostwoldjerweg 25 Siddeburen 9628TA Karakteristiek opmerking: complex met forse bijschuur belangwekkende hoekligging
tegenover 14; onderdeel cluster waardevolle boerderijen Siddeburen - oostzijde

Ooster Zandenweg 1 Siddeburen 9628TD Karakteristiek opmerking: belangwekkende ligging evenwijdig aan de weg
kenmerkende sobere voorgevel



Oostwoldjerweg 4 Siddeburen 9628TB Karakteristiek opmerking: ruim erf
onderdeel cluster waardevolle boerderijen Siddeburen - oostzijde

Eelshuizenweg 2 Siddeburen 9628TZ Karakteristiek opmerking: baanders in voorgevel
uitbouw aan linker zijde
erf met hoog opgaand geboomte
belangrijke ligging; onderdeel cluster waardevolle boerderijen Siddeburen - oostzijde

Eideweg 63 Siddeburen 9628AP Karakteristiek Voormalige arbeiderswoning, uitgevoerd als krimpentype. Gebouwd in ambachtelijk-
traditionele trant. Beeldbepalende vrijstaande ligging aan weg tussen Siddeburen en 
Noordbroek. 

Akkereindenweg 8 Siddeburen 9628EB Karakteristiek opmerking: kop-rompboerderij, bijschuur
open ligging

Veenweg 9 Siddeburen 9628TW Karakteristiek opmerking: ligging evenwijdig en
op enige afstand van de weg

Ooster Zandenweg 2 Siddeburen 9628TD Karakteristiek Boerderij uitgevoerd als bescheiden
krimpentype. Gebouwd in ambachtelijktraditionele trant. Beeldbepalende vrijstaande 
ligging evenwijdig aan weg, gelegen aan de Ooster Zandenweg ten oosten van
Siddeburen.

Groenedijk 22 Slochteren 9621TL Karakteristiek Voormalig stoomgemaal uit circa 1900 voor bemaling van de Groote polder. Eenlaags 
gebouw met dubbel zadeldak. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Ensemble 
met naastgelegen molen de Grote Polder. Beeldbepalende ligging aan de Groenedijk. 



Schaaphok 3 Slochteren 9621TN Karakteristiek opmerking: dwarshuis met rietgedekte
schuur. Riet is recent vervangen voor dakplaten.

Groenedijk 28 Slochteren 9621TL Karakteristiek Molenaarswoning behorende bij poldermolen De Ruiten. Woonhuis van het krimpentype 
uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Ensemble met molen De Ruiten. 
Beeldbepalende ligging aan de Groenedijk. 

Denemarken 9 Slochteren 9621TM Karakteristiek opmerking: ligging evenwijdig en 
op enige afstand van de weg
omgracht erf, hoog geboomte
ensemble met 11

Groenedijk 7 Slochteren 9621TL Karakteristiek opmerking: ligging evenwijdig aan de weg
voorerf met oude fruitbomen

Denemarken 11 Slochteren 9621TM Karakteristiek opmerking: 'opgepoetst', met bijschuur
ensemble met 9

Denemarken 4 Slochteren 9621TM Karakteristiek opmerking: eenvoudige boerderij
open ligging

Schaaphok 2 Slochteren 9627PD Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

Voormalig Hervormd kerkje uit circa 1915, nu in gebruik als woonhuis. Zaalkerkje met 
dakruiter in sobere architectuur met neogotische elementen. Uitbouw van latere datum 
aan de achterzijde. Beeldbepalend gelegen aan het Slochterdiep in het buurtschap 
Schaaphok.  



Denemarken 8 Slochteren 9621TM Karakteristiek opmerking: kop-romp Delftse School

Damsterweg 38 Bij Steendam 9629PD Karakteristiek Poldergemaal Laskwerd uit 1973. Electrisch gemaal op locatie waar eerder een 
motorgemaal heeft gestaan. Gelegen aan noord-oostzijde van Schildmeer.

Hoofdweg 14 Tjuchem 9939PD Karakteristiek Woonhuis uit 1917. Asymmetrisch opgezet, villavormig woonhuis op samengestelde 
plattegrond. Met kenmerken van Vernieuwingsstijl. Beeldbepalende vrijstaande ligging 
aan Hoofdweg. 

Weereweg 13 Tjuchem 9939TC Karakteristiek Dwarshuis uit 1902. Symmetrisch opgezet woonhuis onder schilddak met 
nokschoorstenen. In ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalende ligging op ruim 
perceel aan de Weereweg. 

Hoofdweg 10 Tjuchem 9939PD Karakteristiek Boerderij uit circa 1935 van het stelptype met baanderdeuren in voorgevel. Uitgevoerd in 
sobere Interbellumarchitectuur. Beeldbepalende ligging aan de Hoofdweg tussen 
Tjuchem en Steendam. 

Hoofdweg 13 TRAF Tjuchem 9939PA Karakteristiek Transformatorgebouwtje uit circa 1930. In Interbellumarchitectuur met invloeden van het 
Rationalisme. Representant van de zorgvuldige bouw voor de nutsvoorzieningen. 
Beeldbepalend gelegen aan de Hoofdweg tussen Tjuchem en Steendam. 

Weereweg 23 Tjuchem 9939TC Karakteristiek opmerking: driekapsschuur
eenvoudig voorhuis begin 20ste eeuw
gewijzigde achtergevel
open, belangwekkende ligging evenwijdig aan de weg



Hoofdweg 21 Tjuchem 9939PA Karakteristiek opmerking: kop-romp, tweekapsschuur
kenmerkende Interbellumarchitectuur
open ligging
schuin tegenover 26 en 28

Weereweg 27 Tjuchem 9939TC Karakteristiek opmerking: afwijkend type met baanders in voorgevel en tweekapsschuur
prominente hoekligging

Hoofdweg 26 Tjuchem 9939PD Karakteristiek opmerking: door bomen omzoomd, 
slecht zichtbaar vanaf openbare weg
ensemble met 24, schuin tegenover 21

Hoofdweg 22 Tjuchem 9939PD Karakteristiek opmerking: kop-romp, bijschuur
opvallende Interbellumarchitectuur, enkele wijzigingen
verhoogde ligging in landschap

Hoofdweg 5 Tjuchem 9939PA Karakteristiek opmerking: voorbeeld Oldambtster boerderij met voorgevel voorzien van zogeheten 
'oren'
ensemble met 7

Hoofdweg 24 Tjuchem 9939PD Karakteristiek opmerking: onderkelderd voorhuis
ensemble met 26

Afwateringskanaal 12 Tjuchem 9939TB Karakteristiek opmerking: eenvoudige boerderij
aangebouwde stookhut
open ligging



Hoofdweg 13 Tjuchem 9939PA Karakteristiek opmerking: fraaie kapschuur en stookhut
open ligging, erf

Tripscompagniesterweg 29 A Tripscompagnie 9633TC Karakteristiek Gemaal 

Tripscompagniesterweg 35 Tripscompagnie 9633TA Karakteristiek Van belang vanwege
stedenbouwkundige waarde
kanaaldorp. Deels voorzien
van kunststof

Tripscompagniesterweg 15 Tripscompagnie 9633TA Karakteristiek Van belang vanwege
stedenbouwkundige waarde
kanaaldorp.
Structuurbepalend

Tripscompagniesterweg 19 Tripscompagnie 9633TA Karakteristiek Oldambster boerderij gebouwd in circa 1890 op locatie van oudere boerderij.  Uitgevoerd 
in ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalend gelegen aan het Tripscompganiester 
Diep op de hoek met een wijk. 

Tripscompagniesterweg 44 TO Tripscompagnie 9633TC Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

Van belang vanwege
stedenbouwkundige waarde
kanaaldorp.
Structuurbepalend

Tripscompagniesterweg 57 Tripscompagnie 9633TB Karakteristiek Van belang vanwege
stedenbouwkundige waarde
kanaaldorp.



Tripscompagniesterweg 15 BIJ Tripscompagnie 9633TA Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

Uitdrukking geschiedenis
nutsvoorzieningen. Details
gewijzigd

Tripscompagniesterweg 61 A Tripscompagnie 9633TB Karakteristiek Uitdrukking geschiedenis
nutsvoorzieningen. Details
gewijzigd

Tripscompagniesterweg 67 Tripscompagnie 9633TB Karakteristiek Oldambster boerderij gebouwd in 1886 op locatie van oudere boerderij. Beeldbepalend 
gelegen aan het Tripscompganiester Diep op de hoek met een wijk. Vrijstaande 
bijgebouwen vallen buiten de aanduiding. 

Tripscompagniesterweg 55 Tripscompagnie 9633TB Karakteristiek Oldambster boerderij gebouwd in 1898 op locatie van oudere boerderij. Voorzien van 
lijstgevel en krimpen.   Beeldbepalend gelegen aan het Tripscompganiester Diep op de 
hoek met een wijk. 

Tripscompagniesterweg 45 Tripscompagnie 9633TB Karakteristiek Van belang vanwege
stedenbouwkundige waarde
kanaaldorp.

Tripscompagniesterweg 50 Tripscompagnie 9633TA Karakteristiek Oldambtster boerderij gebouwd in circa 1870 op locatie van oudere boerderij. Uitgevoerd 
in ambachtelijk-traditionele trant. Zeer beeldbepalend gelegen aan het 
Tripscompganiester Diep, nabij knik in het kanaal. 



Tripscompagniesterweg 37 Tripscompagnie 9633TA Karakteristiek Oldambtster boerderij gebouwd in 1891 en in circa 1930 uitgebreid met een 
bijschuur/loods. Beeldbepalend gelegen boerderijcomplex aan het Tripscompganiester 
Diep, nabij knik in het kanaal. 

Tripscompagniesterweg 40 A Tripscompagnie 9633TC Karakteristiek Uitdrukking geschiedenis nutsvoorzieningen. Details gewijzigd

Winschoterweg 28 Waterhuizen 9609PD Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

Voormalige lagere school en onderwijzerswoning uit 1914, thans woonhuis. Gebouwd in 
zogeheten Um 1800-architectuur, geinspireerd op classicistische vormgeving, o.a. lisenen 
met kapitelen en het fronton met ovaal venster, uitzwenkend schilddak. Beeldbepalende 
ligging aan het Winschoterweg.

Borgweg 57 t/m 71 Westerbroek 9608TG Karakteristiek Reeks van vier dubbele woningen uit 1941. Gebouwd in sobere architectuur, invloed 
verstrakte en kubistische Amsterdamse Schoolstijl. Symmetrische opbouw van 
rechthoekige volumes met twee bouwlagen en plat dak. Beeldbepalende ligging aan de 
Borgweg.

Woortmansdijk 20 Westerbroek 9608TA Karakteristiek Boerderij uit de jaren 1950 met voor deze periode kenmerkende, vernieuwende 
typologie. De boerderij is opgebouwd uit een voorhuis, een langgerekt tussenlid waarin de 

koestal en als afsluitend element een hooischuur. Het voorhuis staat met de nok 
nagenoeg evenwijdig aan de Woortmansdijk die ter plaatse van de boerderij een flauwe 
bocht maakt. De verschillende nokhoogten en -richtingen van de boerderij zorgen voor 
een opvallend silhouet. De boerderij is gebouwd sobere Delftse Schoolarchitectuur. 

Rijksweg West 73 Westerbroek 9608PB Karakteristiek Boerderij van het type villaboerderij met aangebouwde bijschuur. Villavormig voorhuis in 
vernieuwingsarchitectuur. Samengestelde hoofdvorm met o.a. afgewolfde topgevel met 
balkon. Erf met stookhut. Zeer beeldbepalende ligging aan de Rijksweg, onderdeel 
lintbebouwing langs het Winschoterdiep. Nokrichting evenwijdig aan de kavelrichtring, en 
daarom schuin op de weg gelegen.



Rijksweg West 79 Westerbroek 9608PB Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type, Veenkoloniale variant met voorgevel met zogeheten 
'oren' waar de lijstgoot voorbij het dak steekt. Zeer beeldbepalende ligging aan de 
Rijksweg, onderdeel lintbebouwing langs het Winschoterdiep. Nokrichting evenwijdig aan 
de kavelrichtring, en daarom schuin op de weg gelegen.

Rijksweg West 55 Westerbroek 9608PB Karakteristiek Bedrijfspand met bovenwoning, voorheen garage Bosch, nu GKB-Import, bestaande uit 
langgerekt volume met twee bouwlagen en plat dak. Linker deel wellicht naoorlogse 
aanbouw in modernistische architectuur. Iets teruggerooide ligging

Rijksweg West 69 Westerbroek 9608PB Karakteristiek Dubbel woonhuis 'Klein Langwijck' (nu enkel huisnummer) gebouwd in 
Interbellumarchitectuur. Kenmerkend is het forse schilddak met ruime overstekken en de 
langgerekte, centrale dakkapel. Door ligging aan de dijk aan de achterzijde volledig 
soutterain. Beeldbepalende ligging aan de Rijksweg, onderdeel lintbebouwing langs het 
Winschoterdiep.

Rijksweg West 25 Westerbroek 9608PA Karakteristiek Keuterij of landarbeiderswoning gebouwd omstreeks 1900. De keuterij ligt beeldbepalend 
in het open landschap ten westen van Westerbroek. De keuterij is gebouwd in sobere 
ambachtelijk-traditionele trant. De keuterij of arbeiderswoning van het krimpentype 
versmalt evenals de Oldambtster boerderij in de richting van de voorgevel. Deze 
sprongen worden aanduid als krimpen. De keuterij of arbeiderswoning aan de Rijksweg 
West 25 is in de jaren 1920 aan de rechterzijde uitgebreid. Deze aanbouw is haaks op 
het hoofdvolume geplaatst.

Rijksweg West 29 Westerbroek 9608PA Karakteristiek Boerderij van het Oldambtster type. Symmetrische indeling voorgevel met wolfeind en 
enkele rij zaadzoldervensters. Erf met stookhut. Zeer beeldbepalende ligging aan de 
Rijksweg, onderdeel lintbebouwing langs het Winschoterdiep. Nokrichting evenwijdig aan 
de kavelrichtring, en daarom schuin op de weg gelegen.

Oudeweg 37 Westerbroek 9608PJ Karakteristiek Woonhuis 'Dei gratia' voorheen fam Bruining en scheepsbouwer Van der Werff. 
Zorgvuldige Interbellumarchitectuur met fors zadeldak tussen topgevels. Goten met ruime 
overstekken. Beeldbepalende ligging aan de Oudeweg.



Rijksweg West 101 Westerbroek 9608PC Karakteristiek Boerderijcomplex bestaande uit een dwarshuisboerderij en een bijschuur. Te oordelen 
naar de verschijningsvorm van het voorhuis is de boerderij omstreeks 1900 gebouwd. De 
boerderij is uitgevoerd als dwarshuisboerderij, waarbij het voorhuis dwars voor de schuur 
is geplaatst. Het voorhuis staat met de nok schuin op de weg die ter plaatse van de 
boerderij een bocht maakt. Aan de overzijde van de weg ligt het Winschoterdiep met 
daaraan scheepswerfbebouwing. Voor het voorhuis staan linden. De boerderij is 
gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant.

Oudeweg 30 Westerbroek 9608PM Karakteristiek Boerderij Trias. Boederij van het Oldambtster type. Gebouwd in 1900 door Groninger 
koopman Hendrik Helder. Beeldbepalende ligging op ruim erf aan de Oudeweg.

Hooilandsweg 2 Woudbloem 9618PG Karakteristiek Boerderij van het krimpentype uit 1904. Voorhuis met wolfseind, gebouwd in ambachtelijk-
traditionele trant. Op sober erf. Beeldbepalend gelegen in Hooilandspolder. 

Scharmer AE 1 GEMA Woudbloem 9618PB Karakteristiek Gemaal De Woudbloem. Gebouwd in 1978. Gelegen tussen Scharmer Ae en Slochter 
Ae. Beeldbepalende ligging in Woudbloem. 

Scharmer Ae 27 BIJ Woudbloem Karakteristiek / 
Geselecteerd 
Gemeentelijk Monument

Hefbrug uit 1953. Gelegen over het Scharmer Ae. Vervanging van oudere brug welke 
meer naar het zuiden lag. Zeer beeldbepalende centrale ligging binnen Woudbloem. 

Scharmer AE 9 t/m 27 Woudbloem 9618PB Karakteristiek Tien woningen genaamd ‘Tienborg’. Gebouwd in 1906 als personeelswoningen voor de 
aardappelmeelfabriek ‘de Woudbloem. Gerenoveerd in 1984 waarbij de muren wit 
werden gepleisterd en dakkapellen werden vervangen. Zeer beeldbepalend gelegen in 
Woudbloem.



Woudbloemlaan 26 Woudbloem 9618PA Karakteristiek Woonhuis gebouwd in 1909 (getuige datumaanduiding voorgevel). Topgevel met 
kenmerkende bekroning en klein balkon. Hoekpijlers op erf. Behoorde bij voormalige 
aardappelmeelfabriek 'de Woudbloem'. Beeldbepalend gelegen in het buurtschap 
Woudbloem. 

Scharmer AE 3 +5 Woudbloem 9618PB Karakteristiek Voormalig kantoor en loodsen van de voormalige aardappelmeelfabriek ‘de Woudbloem’. 
Fabriek gevestigd in 1904 en gesloten in 1967. De fabriek leidde tot de ontwikkeling van 
het buurtschap Woudbloem. Beeldbepalend gelegen aan de Scharmer Ae in 
Woudbloem. 

Scharmer AE 7 Woudbloem 9618PB Karakteristiek Voormalige directeurswoning uit circa 1905 behorende bij aardappelmeelfabriek ‘de 
Woudbloem’. In sobere Overgangsarchitectuur. Beeldbepalend gelegen aan de 
Scharmer Ae in Woudbloem. 

Scharmer AE 14 Woudbloem 9618PC Karakteristiek Boerderij van het krimpentye uit circa 1910 genaamd Sikke's hoeve. In ambachtelijk 
traditionele trand met decoratieve elementen in de Vernieuwingsstijl. Boerderij volgt de 
verkaveling dwars op het water. Huidige weg later aangelegd. Beeldbepalend gelegen 
aan de Scharmer Ae.

Scharmer AE 1 BIJ Woudbloem Karakteristiek Aquaduct over Brookerswijk en Grootewijk, gerealiseerd in 1978. Grotendeels uitgevoerd 
in beton. Onderdeel van natuurgebied 't Roegwold. 

Scharmer AE 10 Woudbloem 9618PC Karakteristiek Boerderij van het krimpentype met baanders in de voorgevel. Gebouwd in ambachtelijk 
traditionele trant met decoratieve elementen in de Vernieuwingsstijl. Boerderij volgt de 
verkaveling dwars op het water. Huidige weg later aangelegd. Beeldbepalend gelegen 

aan de Scharmer Ae.

Woudbloemlaan 30 Woudbloem 9618PA Karakteristiek Schoolmeesterswoning uit 1908. Ontworpen door G. Wieringa. Uitgevoerd met 
kenmerken van de Vernieuwingsstijl. 
Beeldbepalend gelegen in het buurtschap Woudbloem. 



Westeind 9 Zuidbroek 9636CC Karakteristiek Vanwege stedenbouwkundig belang binnen
structuur kanaaldorp. Boerderij zelf is op
onderdelen gewijzigd.

Westeind 27 Zuidbroek 9636CC Karakteristiek Vanwege belang binnen structuur kanaaldorp.
Voorbeeld kleiner boerderijtype.

Westeind 11 Zuidbroek 9636CC Karakteristiek Oldambtster boerderij gebouwd in circa 1900 op locatie van oudere boerderij. Uitgevoerd 
in ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalend gelegen aan het Oude Winschoterdiep. 

Westeind 43 Zuidbroek 9636CC Karakteristiek Oldambtster boerderij gebouw in circa 1900 gebouwd op oude boerderijplaats. 
Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Boerderij met krimpen. Beeldbepalende 
ligging aan het Oude Winschoterdiep. 


