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12 september 2020 
 

OPEN MONUMENTENDAG 
  
Ook dit jaar vindt in de Gemeente Westerkwartier weer de jaarlijkse 
Open Monumentendag plaats, zoals gebruikelijk op de tweede zaterdag 
van september. De organisatie van de dag berust bij het bestuur van de 
Stichting Open Monumentendag Gemeente Westerkwartier, maar in feite 
wordt de Open Monumentendag vooral mogelijk gemaakt door de vele 
vrijwilligers die de monumenten openstellen en bezoekers ontvangen, 
rondleiden en ter plekke van informatie voorzien. 
 
De Gemeente Westerkwartier kent een groot aantal rijksmonumenten en 
een kleiner aantal gemeentelijke monumenten. Vanwege de 
maatregelen rond het coronavirus doen er dit jaar helaas minder 
monumenten mee dan vorige jaren. Sommige monumenten zien 
simpelweg geen mogelijkheid om corona-maatregelen toe te passen, 
andere zijn ook te klein om mensen op een verantwoorde wijze te 
kunnen ontvangen. Niettemin zijn we blij dat er toch een 25-tal 
monumenten hun deuren openen. Verderop in dit boekje vindt u een 
overzicht van alle monumenten die u op 12 september kunt bezoeken, 
de meeste van 10 tot 17 uur, tenzij anders aangegeven. U kunt deze ook 
vinden op onze website www.openmonumentendagwesterkwartier.nl 
 
De corona-maatregelen hebben er ook toe geleid, dat er dit jaar geen 
thema-avond wordt georganiseerd, die traditiegetrouw in Hotel Aduard 
plaatsvindt. Wij hopen dat het volgend jaar weer mogelijk is u een 
dergelijke thema-avond aan te bieden. 
 
Open Monumentendag 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële ondersteuning van de Gemeente Westerkwartier en de 
Rabobank Noordenveld en West Groningen. 
 
Wij wensen u een plezierige en leerzame Open Monumentendag toe! 
 
   
    Bestuur Stichting Open Monumentendag 
    Gemeente Westerkwartier 
 

  

http://www.openmonumentendagwesterkwartier.nl/
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OPEN MONUMENTENDAG EN CORONA 
 

Het is een tijd onzeker geweest of Open Monumentendag 
vanwege de coronamaatregelen doorgang zou kunnen vinden. 
In samenspraak met de landelijke organisatie hebben wij 
vastgesteld dat de opengestelde monumenten in feite 
kleinschalige culturele plekken zijn en dat met inachtneming 
van de gebruikelijke richtlijnen bezoek aan monumenten 
mogelijk moet zijn. Wij hechten er echter wel aan dat de 
bekende richtlijnen goed in acht genomen worden en de 
aanwijzingen van de beheerders van de opengestelde 
monumenten opgevolgd worden. Alleen dan is het mogelijk 
om deze Open Monumentendag op een verantwoorde wijze te 
laten doorgaan. 
 
Wij wijzen u daarom op het volgende: 

 

• De gebruikelijke richtlijnen van het RIVM zijn van 
toepassing 

• Kom niet als u verschijnselen heeft die op corona 
kunnen duiden 

• Bij de monumenten wordt veelal aangegeven hoeveel 
mensen er tegelijk binnen kunnen zijn 

• Het kan dus voorkomen dat u soms even moet wachten 
om naar binnen te kunnen gaan 

• Houd 1,5 meter afstand en volg de evt. looproute 

• Vermijd drukte; kom evt. op een wat later tijdstip 
terug 

• Houd u altijd aan de aanwijzingen van de beheerder!! 



 

5 

 

JAARTHEMA 2020: ‘LEERMONUMENT’ 
 
Tijdens de Open Monumentendag 2020 staat educatie centraal. Het 
thema van dit jaar is ‘Leermonument’, aansluitend bij het jaarthema 
van de European Heritage Days: “Heritage and Education”. 

Nederland barst van de leermonumenten. Hoe zit het eigenlijk met de 
geschiedenis van leren in ons land? Een van de eerste scholen in 
Nederland waarover iets bekend is, is een kloosterschool in Utrecht uit 
het jaar 750 n.Chr. Karel de Grote zorgde voor het ontstaan van de 
eerste onderwijswetten die voorschreven dat alle jongens in het 
Frankische rijk moesten leren lezen, schrijven, zingen en bidden. Na de 
kloosterscholen volgden dorpsscholen, en in 1575 werd in Leiden de 
eerste universiteit opgericht door Willem van Oranje. Waarschijnlijk was 
de eerste onderwijsinstelling in onze gemeente de kloosterschool van 
het Cistercienzer klooster in Aduard. Mede dankzij nieuwe 
onderwijswetten werden in de 18e en 19e eeuw verspreid over 
Nederland honderden schoolgebouwen neergezet. Al met al zijn er in 
Nederland heel veel leermonumenten: ambachtsscholen, universiteits-
gebouwen, kloosters, basis- en middelbare scholen, muziekscholen, 
dansscholen, sportscholen, enzovoorts. 

In een plattelandsgemeente als Westerkwartier zijn wellicht niet zoveel 
specifieke leermonumenten als in een grote stad. Maar als je goed zoekt, 
zijn hier ook nog oude schoolgebouwen te vinden, die overigens veelal 
een andere functie hebben gekregen. In onderstaand artikel worden daar 
een aantal mooiere voorbeelden van geschetst. Bovendien zijn er veel 
meer monumenten die iets met leren te maken hebben. Denk alleen 
maar aan de vele kerken die ook een functie als ‘leerhuis’ hadden en 
hebben. En werkplaatsen en molens waren doorgaans ook plekken waar 
mensen opgeleid werden in een ambacht. Bovendien: eigenlijk kan je 
van elk monument wel wat leren. Kortom reden genoeg om ook dit jaar 
weer enkele monumenten in onze gemeente te bezoeken. 

Een bijzonder ‘leermonument’ is in onze beleving het Joodse Schooltje 
in Leek. Zeker in dit jaar waarin we ‘75 jaar vrijheid’ mogen herdenken. 
Elders in dit boekje is een artikel gewijd aan deze bijzondere plek. 
Helaas is het Joodse Schooltje niet open op Open Monumentendag, 
omdat het te klein is om de 1,5 meter maatregel te kunnen handhaven. 
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Aan het zicht onttrokken 
Op zoek naar de voorlopers van de moderne dorpsscholen 

 
 

Leermonument. Wie het thema van de Open Monumentendag 2020 voor 
het eerst hoort of ziet, zal waarschijnlijk direct aan een klassiek 
schoolgebouw denken. In veel gemeenten zijn nog wel enkele van deze 
vaak monumentale schoolgebouwen bewaard gebleven. Niet zelden is de 
karakteristieke buitenkant onaangeroerd gebleven, terwijl de 
binnenkant is aangepast aan de behoeften van de 21e eeuw.  
 

De gemeente Westerkwartier is ondanks haar grote oppervlak een 
uitzondering op de regel. Hier vinden we veel relatief moderne 
schoolgebouwen. Reden voor historicus en bewoner van de voormalige 
kinderbewaarschool in Ezinge, Ruud de Jong, om eens na te gaan wat er 
gebeurd is met een aantal oude schoolgebouwen in de gemeente. 
Uiteindelijk leverde een zoektocht samen met Lex van Wijngaarden uit 
Niehove toch nog enkele monumentale gebouwen op. Hieronder een 
korte impressie. 
 

Ezinge 
 

Wie Ezinge binnen rijdt vanuit oostelijke richting, passeert het 
bijzondere moderne schoolgebouw van de samenwerkingsschool Op 
Wier. Eén van diens voorgangers staat aan de andere zijde van de 

Nieuwestreek en zal 
door velen niet als 
schoolgebouw meer 
worden herkend. Dit 
gebouw biedt nu 
onderdak aan een 
garagebedrijf. Wie 
echter de hoofdstruc-
turen van het gebouw 

goed bekijkt, zal er 
direct een schoolgebouw 
in zien. De karakteris-
tieke directeurswoning 
staat direct naast het 
schoolgebouw.  
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Feerwerd 
 

In 1861 werd aan de Valgeweg in Feerwerd een school gebouwd met twee 
lokalen. Net als in Ezinge stond de schoolmeesterwoning ernaast. In 1938 
gaven de Gedeputeerde Staten van Groningen het advies om in Feerwerd 
een nieuwe school te 
realiseren en de oude scholen 
in Garnwerd en Ezinge te 
sluiten. De gemeente besloot 
echter precies het tegenover-
gestelde te doen. Sindsdien 
kunnen de gezinnen uit 
Feerwerd hun kinderen in 
Garnwerd of Ezinge naar school 
brengen. Het leeggekomen 
schoolgebouw werd tijdens de 
oorlog als distributiekantoor gebruikt, vervolgens als gymnastieklokaal 
en tegen het einde van de jaren ’70 werd het verbouwd tot dorpshuis   
d’ Olle Schoul. Dat is het tot op de dag van vandaag.  
 

Garnwerd  
 

In Garnwerd ligt de huidige basisschool eveneens aan de rand van het 
dorp. Het gebouw is van relatief recente datum en ontbeert bijzondere 
architectonische kwaliteiten. De voormalige basisschool van Garnwerd 
aan de Hunzeweg 18 oogt wel bijzonder karakteristiek, ook door de 
mooie ligging op de wierde, naast de oude kerk. Dit schoolgebouw biedt 
al jaren onderkomen aan de bekende kunstenaar Jon Gardella. Hij heeft 
het gebouw ingericht als atelier en bewaarplaats van zijn vele beelden 
en schilderwerken.  
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Niehove 
 

In Niehove is nog een mooi ensemble te zien van drie panden die allemaal 
te maken hebben met onderwijs. Ze liggen alle drie aan het Kerkpad en 
twee ervan zijn ook rijksmonument (het zijn nu woonhuizen en niet te 
bezichtigen tijdens Open Monumentendag).  
  

 
 
 

 

V.l.n.r.: voormalige kosterij, voormalige meesterswoning, voormalige school 
 

Het betreft de oude kosterij (nr.1), waar in vervlogen tijden ook les werd 
gegeven door de koster, in een soort schuur met één lokaal. In 1826 was 
de oude school in de kosterswoning te klein geworden. Men ruilde de 
woning tegen een ander huis aan het Kerkpad. In 1827 brachten de 
Niehoofsters 1000 gulden op voor de bouw van een nieuwe school achter 
het juist verworven huis (nr.2). In 1863 bleek ook deze school te klein. 
Men brak nu het woongedeelte af om de school te kunnen vergroten en 
de schoolmeester kreeg tegenover de school een nieuwe woning (nr.3). 
De school aan het Kerkpad deed tot 1898 dienst. Niehove kreeg toen een 
nieuwe school aan de Rikkerdaweg, de Koningin Wilhelminaschool met 
vier lokalen. Maar na het veertigjarig jubileum in 1938 sloot men het 
gebouw, omdat er te weinig leerlingen waren. Het pand is vervolgens 
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nog lange tijd in gebruik geweest als garage van de transportbedrijf Bok. 
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is het vervangen door een rijtje 
van vier woningen.  (ontleend aan: Martin Clobus, Wierdendorp Niehove, 2011) 

 

Marum 
 

De Lagere Landbouwschool aan de Noorderweg 8-10 te Marum is 
ontworpen in 1938 door architect K.G. Olsmeyer uit Winsum in een aan 
de Delftse School verwante bouwstijl. De school, die in 1939 gereed 
kwam en onder beheer stond van de Groninger Maatschappij van 
Landbouw, heeft een L-vormige plattegrond en was opgedeeld in een 
dienstwoning met dwars erop het schoolgedeelte met één lokaal. In 1963 
werd de school gesloten omdat 
er te weinig leerlingen waren. 
Het pand is nu als dubbele 
woning in gebruik. Deze Lagere 
Landbouwschool met dienst-
woning is een jong rijksmonu-
ment vanwege de cultuur- en 
architectuurhistorische waarde: 
de sobere, doch verzorgde 
vormgeving in een aan de 
Delftse School verwante stijl. 

 
Midwolde 
 

Zo’n 50 jaar nadat Wigbold van Ewsum de versterkte woning Nienoord 
had gerealiseerd (plm 1530) besloot hij, dat de Midwoldenaren 
voortgestuwd moesten worden in de vaart der volkeren. Nog geen 
honderd jaar nadat Columbus Amerika ontdekt had, verrees - daar waar 
nu de parkeerplaats van het Theehuis is - de eerste school van Midwolde.  
Johannes Frese werd de eerste schoolmeester van Midwolde. Zelf gaf hij 
aan, dat hij helemaal niet kon lezen of schrijven, maar volgens 
Wigboldus kon hij wel mooi zingen en dus…  Johannes was naast school-
meester ook organist, voorzanger, doodgraver en eigenaar van wat vee 
en beschikte hij over een toentje om in zijn levensonderhoud te kunnen 
voorzien. Lange tijd is het onderwijs in Midwolde niet van een hoge 
kwaliteit geweest, want in 1809 kon nog geen 10% van de kinderen 
rekenen. In 1860 werd de school gesloten. De Inspectie kwalificeerde 
het gebouw als een varkenskot. De kinderen moesten maar naar 
Lettelbert of naar Leek. Toch kwam er in 1874 een nieuwe school annex 
ambtswoning (Pasop 2). Ook deze school voldeed rond 1950 niet meer 
aan de eisen van de tijd. De school werd gymnastieklokaal en er kwam  
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een nieuw schoolgebouw naast het oude pand, dat thans als woonhuis in 
gebruik is.     (ontleend aan Frits Swart / www.midwolde.info) 

 

Visvliet 
 

Het basisonderwijs in Visvliet moet ontstaan zijn rond 1620. In de synode 
van Dordrecht (1618) werd opgeroepen tot scholing van kinderen, dan 
vooral de catechese. Lange tijd vond het onderwijs plaats in de kerk van 
Visvliet in een lokaal onder de toren (de schoolbanken werden pas in 
1900 verwijderd). In 1857 werd er een openbare school gesticht in een 
nieuw gebouw aan de Heirweg 36, dat in 1936 verbouwd is tot de huidige 
gereformeerde kerk.  
 

       

 
Zuidhorn 
 

De vroegere Vaktekenschool en later Landbouwhuishoudschool aan de 
Gast 21 is op 1 mei 1929 in gebruik genomen. In de oorlogsjaren was er 
een distributiekantoor gevestigd en nadien is het door het "Groene Kruis" 
in gebruik genomen. Thans biedt het onderdak aan enkele paramedische 
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praktijken. De architect van het gebouw was Klaas Siekman (Hoogkerk, 
1978 – Zuidhorn, 1958), die ook de voormalige gemeentehuizen van 
Zuidhorn en Grijpskerk en diverse “rentenierswoningen” o.a. aan De 
Gast in Zuidhorn heeft ontworpen. 
In 1941 is deze Landhuishoudschool vervangen door een nieuw pand aan 
de Wilhelminalaan, dat inmiddels tot appartementen is verbouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met deze bloemlezing pretenderen wij geenszins een compleet beeld te 
schetsen van de (voormalige) scholen in het Westerkwartier. Het is meer 
een illustratie van het feit dat de meeste oude scholen niet meer hun 
oorspronkelijke functie vervullen, maar – voorzover niet afgebroken – nu 
veelal zijn omgebouwd tot woningen, bedrijfsruimte of dorpshuis. 
Misschien een aanleiding om eens in uw eigen omgeving rond te kijken 
of er nog sporen van voormalige scholen zijn terug te vinden. 
 

      Ruud de Jong / Lex van Wijngaarden 
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Het Joodse Schooltje in Leek: 
geen monument, wel monumentaal 

 

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog woonden en 
werkten er ongeveer negentig Joodse mensen in het dorp Leek. De 
meeste families verbleven er al vele generaties. Zij waren volledig 
geïntegreerd in het dorpsleven. Men was bijvoorbeeld winkelier, 
dansleraar, voorzitter van de ijsvereniging of lid van het 
gemeentebestuur. Een aantal manufacturenwinkels en de Joodse 
exportslagerij waren tot in de wijde omgeving bekend. 

Nabij het centrum van het dorp, aan het Boveneind, stonden een 
synagoge en een Joods schooltje. In dit lokaal kregen de Joodse kinderen 
les in de Joodse Religie en de Hebreeuwse taal. 

 

In de zomer van 1942 werden eerst de Joodse mannen tussen de 18 en 
55 jaar opgepakt en te werk gesteld in zogenaamde 'werkkampen'. De 
Joodse mannen uit Leek moesten naar het 'werkkamp' Westerbork. De 
meesten van hen werden al op het eerste transport (15 juli 1942) in een 
treinwagon van Westerbork naar Auschwitz afgevoerd. Op 27 november 
1942 zijn bijna alle overige Joodse inwoners uit Leek opgepakt en naar 
Westerbork overgebracht. Van daaruit werden ze al snel naar 
vernietigingskampen getransporteerd. 

Bij het ontbreken van een Joodse gemeenschap werden de synagoge en 
de Joodse school na de oorlog voor andere doeleinden gebruikt. 
Uiteindelijk werd het synagogegebouw een groentewinkel die in 1978 is 
afgebroken. De straatnaam Synagogeplein is het enige wat er nog aan 
herinnert. 
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Het schoollokaal was als schuur in gebruik. Het moest in 1994 wijken 
voor de aanleg van een fietspad. De toenmalige gemeente Leek was van 
mening dat dit pand als herinneringsmonument bewaard moest worden, 
en gaf financiële en praktische medewerking aan de wederopbouw op 
een nabijgelegen plek. De in 1992 opgerichte Samuel Levie Stichting 
financierde het geheel en zorgde voor de inrichting van het gebouw. 

Het Joodse Schooltje kreeg hierna de functie van monument ter 
herinnering aan de eenenzestig weggevoerde en vermoorde Joodse 
burgers van Leek. Op de gevel langs de Samuel Leviestraat staan op 
plaquettes hun namen gegraveerd.  

 

Het schooltje werd ingericht als historisch en educatief museum, waar 
tegenwoordig zelfs weer Hebreeuwse lessen worden gegeven. De Samuel 
Levie Stichting is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van 
dit museum, alsook van de Joodse begraafplaats aan de Roomsterweg 
(richting Zevenhuizen). 

Hoewel het gebouwtje geen monument is in de letterlijke betekenis van 
het woord, is het Joodse Schooltje en het werk van de Samuel Levie 
Stichting van monumentaal belang. 

Meer informatie is te vinden op www.museumjoodseschooltje.nl 

Let op: Het Joodse Schooltje kan helaas tijdens Open Monumentendag 
niet bezocht worden vanwege sabbath én omdat het te klein is om de 
1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Maar het is zeker de moeite 

waard om het op een ander moment te bezoeken. 

file:///C:/Users/Lex/Documents/Niehove/Open%20Monumentendag%20Westerkwartier/2020/www.museumjoodseschooltje.nl
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Open Monumenten 
in de Gemeente Westerkwartier 

 

Tenzij anders vermeld zijn onderstaande monumenten open voor 
publiek op zaterdag 12 september van 10.00 tot 17.00 uur. 

 

Meer informatie over de monumenten  
in de Gemeente Westerkwartier kunt u vinden op:  

 

www.openmonumentendagwesterkwartier.nl 
 

 
 
 

Het kerkje is – getuige de gevelsteen – 
gebouwd in 1862. Het verving een 
eerdere kerk, die in de buurt van het 
kerkhofje aan het einde van de Kerkweg 
stond. De kerk werd gebouwd in de tijd 
dat de scheepswerven begonnen met het 
gebruik van gietijzer. Architecten 
namen dit over en zo zien we in deze 
kerk veel gietijzeren decoraties: de 
roosters in het plafond, de versieringen 
aan de banken voor ouderlingen en de 

banken voor kerkgangers in de kerk, het gietijzeren doopvont met messing 
schaal en de halfronde ramen. De kerk is eigendom van de Stichting Oude 
Groninger Kerken. 

DEN HORN      KERK 
Dorpsstraat 7 

Openstelling van onderstaande monumenten is onder 
voorbehoud. Vanwege (mogelijk nieuwe) regels rond   
Covid-19 kan het zijn dat beheerders alsnog moeten 
besluiten om hun monument niet open te stellen. 

Zie voor de actuele informatie onze website: 
 

www.openmonumentendagwesterkwartier.nl 

http://www.openmonumentendagwesterkwartier.nl/


 

15 

De Allersmaborg 
stamt uit de 15-
de eeuw en ligt 
binnen een ruime 
gracht (met 
ophaalbrug) en 
met houtsingels. 
Het huis heeft 
drie vleugels. De 

zuidvleugel is het oudste gedeelte van de borg en heeft een kelder. De 
noordvleugel stamt uit de 16-de eeuw, terwijl de oostvleugel uit 1720 stamt, 
waarop in 1817 een tweede verdieping is geplaatst. De borg heeft een 
duiventil uit de 18-de eeuw. 

Romaanse zaalkerk en 
de vrijstaande toren 
zijn in de 13-de eeuw 
gebouwd op een 
wierde. Aan de 
zuidkant was een 
ingang voor mannen 
en aan de noordkant 
een ingang voor 
vrouwen, maar deze 

zijn allebei dichtgemetseld. Dat gebeurde ook met de aparte ingang voor 
priesters, ook aan de zuidkant. Aan de westzijde bevinden zich twee eveneens 
weer dichtgemaakte ingangen met een gotische vorm. In de kerk is een orgel 
met één klavier, in 1793 waarschijnlijk gebouwd door H.H. Freytag, een 
leerling van orgelbouwer Hinsz. De kerk is gerestaureerd in 1959. In de periode 
2011-2013 werden kerk en orgel opnieuw gerestaureerd. Het gebouwtje bij de 
toren was oorspronkelijk een kosterij annex schooltje en is nu vergaderruimte. 

EZINGE       ALLERSMABORG 
Allersmaweg 64 

EZINGE       KERK 
Torenstraat 46 

De Allersmaborg is zowel op zaterdag 12 als zondag 13 september 
geopend van 10.30 tot 17.30 uur. Er is een expositie in de borg met als 

thema: ‘AMBACHT IS DE KUNST’ met werken van Beer Kok, Lijsje Nodon,  
Matty de Vries, Nelleke de Graaf en Roger Veldman. 

Tevens zijn het koetshuis en terras geopend voor hapjes en drankjes. 
Zie verder: www.allersmaborg.nl/agenda 

http://www.allersmaborg.nl/agenda
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Pel- en korenmolen De Joeswert is 
een achtkante stellingmolen op een 
stenen onderbouw. De molen beschikt 
over drie paar maalstenen voor het 
malen van meel en twee pelstenen 
waarmee gerst tot gort kan worden 
gepeld. De molen is nog steeds 
beroepsmatig in gebruik en daarom 
zijn er nog verschillende ambachte-
lijke werktuigen aanwezig. 

De molen is gebouwd in 1855 en kreeg in 1900 zelfzwichting op de buitenroede 
en 1904 ook op de binnenroede. Daarbij zijn de wieken voorzien van draaibare 
kleppen die, al naar gelang van de wind, zich openen en sluiten.  

 

De romano-gotische Liudgerkerk op 
een wierde stamt waarschijnlijk uit de 
12-de of 13-de eeuw. Bij een 
restauratie in 1976 werd ontdekt dat 
de romano-gotische koorsluiting 
ergens uit de 13-de eeuw moest 
stammen. De grote vensters aan noord- 
en zuidkant zijn na de Hervorming 
aangebracht. De kerk heeft aan de 
westkant een forse zadeldaktoren uit 

de 18-de eeuw; waarschijnlijk stond er eerder een oudere toren. Binnen is de 
kerkruimte gedekt door een houten tongewelf; ongetwijfeld heeft de kerk 
oorspronkelijk stenen gewelven gehad. De kerk heeft fraai meubilair uit de 
17-de en 18-de eeuw. Het orgel werd in 1809 gebouwd door L. van Dam en in 
1867 bekroond met gipsen beelden van de hand van S. van Lekkum. Van links 
naar rechts worden geloof, hoop en liefde uitgebeeld. De kerk is eigendom 
van de Stichting Oude Groninger Kerken. 

LET OP: Bij gunstige weersomstandigheden draait de molen wel, maar 
hij is vanwege de Covid-beperkingen NIET van binnen te bezichtigen.  
In de molenwinkel worden molen- en streekproducten verkocht. Er is 

een uitgebreid assortiment te koop, waaronder biologische producten. 

GARNWERD      LIUDGERKERK 
Burg. Brouwersstraat 1 

FEERWERD      MOLEN JOESWERT 
Menthaweg 3 
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De achtkante korenmolen De Meeuw 
is een stellingmolen op een stenen 
onderbouw. Het is in 1851 gebouwd 
op de dijk van het Reitdiep. De 
bovenkruier heeft oudhollands 
hekwerk met zeilen op de wieken. 
Tijdens het malen brak in 1942 een 
roede. Bij het herstel werden de 
roeden verdekkerd en van zelf-
zwichting voorzien. Sindsdien wordt 

de molen De Meeuw genoemd. Na een periode van verval volgde een 
uitgebreide restauratie in 1967-1969. Daarbij werden de zelfzwichting 
weggehaald en de roeden weer oudhollands opgehekt, waarschijnlijk omdat 
men dit origineler en mooier vond. Rond 1978 kreeg de molen deels een nieuw 
binnenwerk, waarbij onder andere een deel van het maalwerk werden 
vervangen.  

 

De boerderij stamt uit het einde van de 
16-de eeuw en wordt in 1591 Sywert 
Sickemastede, voorheen Ydemastede, 
genoemd. Een aantekening in de 
archieven van 1628 vermeldt de 
boerderij als het huis van Frederick 
Lubbertus in de Westerhorn onder 
Grijpskerk en op een kaart uit 1732 
wordt het huis bij de kloosterbezit-
tingen genoemd. Vele oorspronkelijke 
elementen zijn in het oude steenhuis 

(voorhuis) bewaard gebleven, zoals de oude kloostermoppen in de muren en 
enkele natuurstenen lateien van de originele kloosterkozijnen. Het 
balkenplafond met console is laat 16-de eeuws en de oorspronkelijke kelder 
uit de 16-de eeuw is nog geheel aanwezig met een zeer oude plavuizen vloer 
en een zandstenen latei van het originele kelderraam. 

GARNWERD      MOLEN DE MEEUW 
Hunzeweg 38 

LET OP: Bij gunstige weersomstandigheden draait de molen wel, maar 
hij is vanwege de Covid-beperkingen NIET van binnen te bezichtigen.  

GRIJPSKERK      BOERDERIJ ELISAHOEVE 
Westerhornerweg 6 
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Tussen 1918 en 1920 is het boezem-
gemaal gebouwd op een landtong die 
het Kommerzijlsterriet scheidde van het 
Reitdiep. Het boezemgemaal was 
destijds, samen met het Woudagemaal 
bij Lemmer, het grootste in Europa. Het 
werd op 5 november 1920 officieel door 
Koningin Wilhelmina geopend. De 
Waterwolf werd verantwoordelijk voor 
een goede en vooral beter te reguleren 
afwatering tot op de dag van vandaag. 

Het gemaal, in de volksmond ook vaak Electra genoemd, bevat nu vier enorme 
schroefpompen met grote dieselmotoren. De motorenfabriek van Brons te 
Appingedam leverde indertijd de vier dieselmotoren, wat het einde betekende 
van de elektrische aandrijving van De Waterwolf.  

Het landhuis is in 1884 opgetrokken 
op de plaats van een vroegere borg. 
In het pand zijn twee 17-de eeuwse 
toegangspoortjes opgenomen. Op de 
bovenverdieping bevindt zich een 
door Hermannus Collenius 
beschilderde wand van de vroegere 
balzaal. De toegang tot het 
borgterrein wordt gevormd door een 
gebeeldhouwde zandstenen poort uit 

1708. In het park staat een rechthoekig tuinhuis, een restant van de oranjerie. 
Alle vier wanden zijn in de 18-de eeuw als schelpengrot ingericht.  
 

De tuin en de schelpengrot van Nienoord zijn tijdens Open 
Monumentendag vrij te bezoeken. 

De rest van het museum is toegankelijk tegen normale entreeprijs 

Gemaal De Waterwolf viert in 2020 zijn 100 jarig bestaan.  
Er is een expositie over de historie en werking van het gemaal  

en er worden rondleidingen georganiseerd.  
Tijdens Open Monumentendag geopend van 10.00 tot 16.00 uur 

Zie verder ook: www.noorderzijlvest.nl/actueel/jaar-waterwolf/  

LEEK       BORG NIENOORD 
Nienoord 1 

LAUWERZIJL/ELECTRA GEMAAL DE WATERWOLF 
Electraweg 2 

http://www.noorderzijlvest.nl/actueel/jaar-waterwolf/
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Het kerkje stamt vermoedelijk uit het 
begin van de 13-de eeuw. Het is 
gefundeerd op veldkeien. Het was een 
eenvoudig zaalkerkje dat eerst recht 
gesloten was, maar rond 1500 de 
huidige veelzijdige koorsluiting kreeg. 
In westelijke richting is de kerk 
waarschijnlijk langer geweest. De 
huidige westgevel en eenvoudige 
dakruiter zijn 19-de eeuws. De ingang 

heeft een spitsboog met een motief dat waarschijnlijk een stralende zon 
voorstelt. Preekstoel en herenbanken dateren uit de 17-de eeuw. De kerk is 
in 1985 gerestaureerd en heeft toen de fraaie kleurstelling gekregen, die 
gebaseerd is op ontdekkingen tijdens de restauratiewerkzaamheden. De kerk 
is in gebruik als atelier en lesruimte voor het schilderen en tentoonstellen van 
iconen. De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. 
 
 
 

De kerk is waarschijnlijk gebouwd in 
de 12-de eeuw en een van de oudste 
kerken in de provincie Groningen. Hij 
is opgetrokken uit zogenaamde 
kloostermoppen. Het koor is 13-de 
eeuws. De koorsluiting en het 
bovenste deel van de toren dateren 
uit de 15-de eeuw. De kerk van 
Midwolde heeft een interieur van 
uitzonderlijke betekenis. Dat is te 

danken aan de bewoners van de borg Nienoord op het gelijknamige Landgoed 
in Leek. In opdracht van weduwe Anna van Ewsum maakte Rombout Verhulst 
in de 17-de eeuw een uniek marmeren praalgraf voor haar overleden man. 
Verder zijn bezienswaardig de barokke avondmaalstafel, de preekstoel met 
het vele houtsnijwerk, de rouwborden en de boven de preekstoel verheven 
Herenbank, met tal van geschilderde familiewapens. Het orgel stamt 
oorspronkelijk waarschijnlijk uit de borg. De kerk is eigendom van de Stichting 
Oude Groninger Kerken. 
 

LETTELBERT   ICONENKERKJE 
Hoofdstraat 162 

MIDWOLDE   KERK 
Hoofdstraat 134 
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Het monument is een gepleisterde, 
door lisenen (verticale, decoratieve, 
iets uit de muur springende stroken 
zonder voetstuk of bekroning) gelede 
zaalkerk. Het heeft een rechtgesloten 
koor en een dakruiter met een 
achtzijdige ingesnoerde spits uit 
1773. Afgaande op de nissen in de 
oostwand heeft de kerk mogelijk een 
laat-gotische oorsprong, maar het 

gebouw is in 1831 ingrijpend verbouwd. Tot de inventaris behoort een door 
Jan Bitter ontworpen en door Casper Struiwig gesneden preekstoel (1743). Er 
staat een overhuifde herenbank met het wapen van de familie IJbema, die het 
nabijgelegen Steenhuis bewoonde. Het huidige orgel werd gebouwd voor de 
Doopsgezinde kerk van St. Annaparochie en dateert uit 1913. Het orgel werd 
overgeplaatst naar Niebert en op 8 juni 1941 in gebruik genomen. De kerkvloer 
bevat grafzerken van de familie Iwema, waarvan de oudste uit 1601 dateren. 
Om het omringende kerkhof ligt een gietijzeren zerk uit 1873 voor R.L. 
Zuiderweg en A.J. Schuurman. De kerk is eigendom van de Stichting Oude 
Groninger Kerken. 
 

De korenmolen is gebouwd in 1899 
door molenmaker U. Holman uit 
Stroobos in opdracht van J. H. 
Nanninga, die zowel molenaar als 
bakker was. De molen is een 
zeskantige bovenkruier met stelling, 
met onderdelen van een pelmolen uit 
Zandeweer. Na restauraties in 1965 
en 1973 is de molen op vrijwillige 
basis regelmatig in bedrijf. De molen 

is de enige zeskantige molen in de provincie Groningen en de hoogste 
zeskantige molen van Nederland. De meeste molens hebben een achtkantige 
plattegrond. 

NIEBERT    KERK 
Molenweg 90 

NIEBERT    MOLEN 
Molenweg 62 
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De kerk is rond 1230 gebouwd. In de 
noordmuur zijn nog de smalle 13-de 
eeuwse vensters te zien. De indeling 
van de zuidmuur is in de loop der 
eeuwen gewijzigd. Het driezijdig 
gesloten koor schijnt jonger te zijn dan 
de rest van het kerkgebouw. 
Oorspronkelijk waren er aan de noord- 
en zuidzijde twee precies tegenover 
elkaar gelegen ingangen. De sporen 
zijn nog zichtbaar. In 1619 is een 

nieuwe ingang gekomen (zie het steentje boven de deur). Het interieur van 
de kerk is niet zo oud. De banken zijn uit het laatst van de 18-de eeuw, het 
doophek dateert uit de 17-de eeuw. De preekstoel lijkt te zijn samengesteld 
uit verschillende onderdelen: de paneeltjes met de boogjes dateren uit de 17-
de eeuw, terwijl de rest laat 18-de eeuws is. De kerk is eigendom van de 
Stichting Oude Groninger Kerken. 

 

De Eisseshof stamt uit de 17-de eeuw. 
Vroeger werd het cafébedrijf 
gecombineerd met een kruideniers-
winkel, een timmerbedrijf en een 
boerderij. Het had aanvankelijk 
alleen een benedenverdieping. Aan 
het eind van de 19-de eeuw werd er 
voor de rijke boeren een bovenzaal 
gebouwd. De Eisseshof is niet alleen 
café-restaurant, maar fungeert ook 

als dorpshuis en is thuisbasis van Regiotheater Niehove. 

NIEHOVE   KERK 
Kerkstraat 1 

In de kerk is een permanente tentoonstelling over de historie van 
Niehove en directe omgeving (Middag-Humsterland). 

In de Eisseshof kan men terecht voor koffie, thee, taart, drankjes, 
lunch en Indonesische maaltijd. www.eisseshof.nl  

NIEHOVE   CAFÉ EISSESHOF   
Kerkstraat 4 

http://www.eisseshof.nl/
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De historie van de Coendersborg gaat 
terug tot de zeventiende eeuw. De 
oude borg raakte in verval en werd in 
1813 vervangen door een landhuis: de 
huidige Coendersborg. Het pand is 
opgetrokken in neo-classicistische stijl 
met een lage beneden- en een hoge 
bovenverdieping. De rechthoekige 
schuur en het achterhuis staan links 
achter het voorhuis. De schuur staat 

nog deels op een fundament van kloostermoppen. Het voorhuis, het achterhuis 
en de schuur hebben allen een wolfsdak. Het landhuis maakt deel uit van een 
historische buitenplaats, inclusief het Coendersbos, met een oppervlakte van 
74 hectare. Het landgoed is in beheer bij de Stichting Het Groninger Landschap 
 

De laat-romaanse kerk is een recht 
gesloten zaalkerk en wordt door 
lisenen (verticale, iets uit de muur 
springende stroken zonder voetstuk of 
bekroning met een decoratieve 
functie) in drie traveeën verdeeld. De 
oorspronkelijke indeling van spaar-
velden en ramen is sterk gewijzigd 
door het aanbrengen van grotere 
ramen. De oostgevel is goed bewaard 

gebleven met een fraaie metselwerk in klimmende spaarvelden. In 1890 werd 
tegen de originele muur aan de westzijde, die sterk vocht doorliet, een een-
steens nieuwe muur gebouwd. In 1906 werd het oude, bepleisterde portaal 
vervangen door het huidige. Naar de mode van die tijd niet in Groninger 
baksteen, maar van waalsteen opgetrokken. De preekstoel is versierd met 
symbolen van de vier jaargetijden. Opvallend zijn de 12 ruitvormige 
rouwborden, die oorspronkelijk uit Friesland komen. Ze zijn een herinnering 
aan enkele leden van de Friese grietmanfamilies Fockens en Van Teyens. Eind 
18-de eeuw moesten op last van de Bataafse regering alle adellijke symbolen 
uit openbare gebouwen verwijderd worden. De rouwborden – die tot dan toe 
in de kerk van Beetsterzwaag hadden gehangen – werden opgeborgen in de 
Coendersborg in Nuis. Twee eeuwen later werden de borden eigendom van de 
kerkvoogdij van Nuis. De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger 
Kerken.  

NUIS    COENDERSBORG 
Oudeweg 15 

NUIS    KERK 
Nieuweweg 24 
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Landbouw- en streekmuseum ’t Rieuw 
is gevestigd in de gerestaureerde 
boerderij ten oosten van de 
Coendersborg. Dit rijksmonument 
wordt in de volksmond de “Boerderij 
van Kimm” genoemd wordt. In 1986 
werd de vereniging “Eevm Omkiekn” 
(even terugkijken) opgericht, die zich 
ten doel stelt om werktuigen en 
gereedschappen van gemengde 

boerenbedrijven uit het Zuidelijk Westerkwartier te bewaren. “Rieuw” (ook: 
raif, raive, reeuw of riw) is het streektaalwoord voor gereedschap. De 
collectie bestaat uit gereedschappen, werktuigen en gebruiksvoorwerpen die 
tot in de jaren ’60 van de 20-ste op een boerderij werden gebruikt. Er zijn 
enkele ambachtelijke werkplaatsen ingericht, zoals een smederij en een 
timmerwerkplaats, inclusief de bijbehorende gereedschappen. In de tuin 
achter het museum een uitgebreide collectie gerestaureerde landbouw-
werktuigen, vroeger allemaal getrokken door paarden. 

De geschiedenis van de kerk gaat 
vermoedelijk terug tot de 13-de eeuw 
en is genoemd naar de bekende 
apostel der Groningers, de heilige 
Liudger. De toren is hoog en zwaar. 
In 1664 is de kerk grondig verbouwd 
met gebruikmaking van de 
kloosterstenen van het in 1580 
afgebroken klooster van Aduard. 
Sporen van de families Ewsum, De 
Mepsche en Ripperda zijn zichtbaar in 
de 17-de eeuwse herenbanken met 
wapenschilden. 
U kunt afdalen in de grafkelder van de 
kerk met het praalgraf van Weense 
gravin Margaretha von Cobenzl. Na de 

dood van haar eerste man werd zij verliefd op de pas 18-jarige Ludolf Luirt 
Ripperda, de zoon van Johan Willem Ripperda, die net als ambassadeur in 
Wenen was aangesteld. Zij trouwden en in 1626 kwamen zij naar Nederland 
en vestigden zich in Oldehove op de Englumborg. Na haar vroege dood werd 
zij  in de kerk van Oldehove in een prachtig praalgraf in de grafkelder bijgezet. 
De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. 

OLDEHOVE   LIUDGERKERK 
Kerkpad 2 

NUIS    MUSEUM ’T RIEUW 
Nieuweweg 17a 
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Het Piepke (in het Gronings ook wel 
“steentil” genoemd) is een boog-
bruggetje dat door Klaas Jans de Waard 
gebouwd werd ten zuiden van 
Munnekezijl. De brug is gemetseld met 
bakstenen en heeft een ijzeren boog. 
Op de sluitsteen aan de zuidkant van 
de brug staat het jaartal 1802. Hij 
wordt voor het eerst genoemd in een 
document uit 1815, waarin het 

onderhoud van de “pijp” is geregeld. De brug ligt over een kleine 
waterverbinding tussen Munnekezijl en het gehucht ’t Hoekje, achter de in 
1425 aangelegde dijk, die van de Ruigewaard (het gebied boven Grijpskerk) 
binnendijks gebied maakte. Door de brug kreeg de boer van de ertegenover 
gelegen boerderij “Aeykemaheerd” een looproute tussen zijn boerderij en zijn 
achter de dijk gelegen polderland. Ook diende het bruggetje als verbinding 
tussen Kommerzijl en Pieterzijl. In de 20-ste eeuw verviel het bruggetje steeds 
verder, waarna het in 1993 is hersteld door de Stichting Landschapsonderhoud 
Groningen. De brug is eigendom van de Stichting Kluften en Waarden te 
Grijpskerk, die een informatiebord bij de brug heeft geplaatst. 
 

Over de kerkelijke geschiedenis van 
Saaksum is zeer weinig bekend. In het 
begin van de 16-de eeuw bewoonde 
Heer van Alma tot Saxum de 
Heralmaborg. Dit was een borg die 
gebouwd was op het grasland 
tegenover de hoofdingang van de 
kerk. Een gedenksteen beneden in de 
toren meldt dat deze in 1550 
‘ghemaket’ is, wat erop zou kunnen 
wijzen dat de toren in dat jaar 
verrees. In 1570 zou een zekere Popko 

Ufkes van Emden leiding hebben gegeven aan de beeldenstorm van Saaksum. 
Beschreven is dat daarna de Hervormde kerk in de plaats kwam van de 
Roomse. In 1845 werd besloten tot nieuwbouw van de kerk wegens 
bouwvalligheid, waarbij de toren bleef staan. De kerk maakt deel uit van de 
Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum. 

SAAKSUM   HERVORMDE KERK 
Kerkpad 

PIETERZIJL    HET PIEPKE 
nabij Wester Waarddijk 14 
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Poldermolen De Eendracht werd in 
1887 gebouwd nadat een voorganger 
uit 1801 was afgebrand. Tot 1970 werd 
de molen professioneel ingezet als 
gemaal van de Sebaldebuurster-
molenpolder. De molen werd 
meerdere keren gerestaureerd. Bij de 
laatste restauratie werden beide 
vijzels weer maalvaardig gemaakt. De 
vrijwillig molenaar, die in het 

herbouwde molenaarshuis woont, laat de molen zeer regelmatig de polder 
bemalen. Nabij het molenaarshuis staat een werkend schaalmodel van De 
Eendracht. De molen is eigendom van Stichting De Groninger Poldermolens. 
  
 
 
 

De kerk is omstreeks 1290 gebouwd. 
Het koor van de kerk is het oudste 
deel. In de 14-de eeuw werd het 
middenschip tussen koor en toren 
gebouwd. Tot de restauratie uit de 
jaren 1980/1990 bestond de indruk 
dat er een stenen gewelf in de kerk 
had gezeten. Uit bouwkundig 
onderzoek bleek, dat bij de bouw wel 
voorbereidende werkzaamheden bij 

de fundering zijn getroffen, maar dat later nooit een stenen gewelf is 
aangebracht. De kerk heeft een houten zolder. De toren met zadeldak is niet 
altijd zo hoog geweest. Rond 1600 kreeg zij de huidige hoogte van circa 30 
meter. Door het gebruik van verschillende steensoorten is de geschiedenis 
duidelijk af te lezen. Het orgel is gebouwd door Van Oeckelen en aan het begin 
van deze eeuw gerestaureerd. In het koor staat een fraai gerestaureerd 
kabinetorgel van H.H. Hess. De kerk is eigendom van de Stichting Oude 
Groninger Kerken. 

TOLBERT   KERK 
Hoofdstraat 48 

SEBALDEBUREN  POLDERMOLEN DE EENDRACHT 
Provincialeweg 7 
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Deze poldermolen (achtkante 
grondzeiler) is gebouwd in 1868. De 
molen bemaalde de Hilmahuister-
polder. In 1956 werd in de molen een 
dieselmotor opgesteld. Tijdens de 
hevige storm van 1972 liep de molen 
schade op. Dit was de aanleiding om 
de molen tussen 1975 en 1978 
ingrijpend te restaureren. Tevens 
werd het weer mogelijk ook op 
windkracht te malen. 

 
De molen is eigendom van Stichting De Groninger Poldermolens 

 
 

In de 19-de eeuw was het gemeente-
huis gevestigd in het naast gelegen 
hotel Addens (thans In ’t Holt). 
Doordat de gemeentelijke organisatie 
groeide, werd uitgekeken naar een 
nieuw onderkomen. Dat kwam er in 
1916, naar een ontwerp van K. 
Siekman, waarin neogotische 
elementen zijn te herkennen. Het 
gebouw is opgetrokken in rode 
baksteen. De ornamenten van het 
gebouw zijn ontleend aan de 
neogotiek. De laatmiddeleeuwse 
Hoofdwacht aan de voet van de 

Martinitoren in de stad Groningen heeft model gestaan voor dit gebouw. Thans 
is het pand in gebruik als bistro. 

VISVLIET   HILMAHUISTER POLDERMOLEN 
Oude Dijk 4a 

LET OP: Bij gunstige weersomstandigheden draait de molen wel, maar 
hij is vanwege de Covid-beperkingen NIET van binnen te bezichtigen. 

ZUIDHORN   HET OUDE RAADHUIS 
Hoofdstraat 4 
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De geschiedenis van de familie Birza in 
Zuidhorn begint in 1897 aan de 
Hoofdstraat/hoek Nieuwstraat. Daar 
kocht Jacobus Birza een smederij. Na 
28 jaar gaat Jacobus Birza in 1925 
verder aan de Jellemaweg 16. 
Het begint met een smederij, maar als 
er steeds meer motoren en 
automobielen komen, gaat men zich 
daar op richten. Jan Birza neemt de 

zaak over. En in 1963 komt de derde generatie Coos Birza. Een garage, 
benzinepomp, rijwielzaak en fietsreparatie. De zaak wordt uiteindelijk in 2006 
beëindigd. 
De fiets loopt als een rode draad door al die jaren van het bedrijf heen. De 
fiets ontstaat in dezelfde tijd als het bedrijf en ontwikkelt zich in dezelfde 
periode. De ontwikkeling van de fiets is in het museum te zien, aangevuld met 
veel affiches en toebehoren. Met daarnaast veel fotomateriaal over het bedrijf 
en de familie Birza. 
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ZUIDHORN   FIETSMUSEUM GARAGE BIRZA 
Jellemaweg 16 
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