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Provincie Groningen

Aduard
������������������4 (1936, woonhuis).

Bedum
Lageweg 22 (1936, boerderij).

Boerakker
���������41 (1941, woonhuis).

Doezum
Provincialeweg 104 (1927, woonhuis; 1929, 

magazijn) en 106 (1927, winkel-magazijn). 

Feerwerd
Aduarderdiep 7 (1940, boerderij ����������Ȁ

woning is vervangen door nieuwbouw).

Grijpskerk
Molenstraat 26 (1925, woonhuis), 28 (1925, 

woonhuis), 30 (1926, woonhuis), 14 (1927, 
woonhuis) en 42 (1929, gebouwd als 
dubbel woonhuis). 

Friesestraatweg 3 (1926, woonhuis en 1928, 
garage auto-onderneming), 1 (1926), 5 
(1927, woonhuis) en 9 (1929, woonhuis). 

Jonkerslaan 48 (1926, woonhuis), 37 
(1936, woonhuis) en 23-25 (1938, dubbel 
woonhuis).

Bosscherweg 2 (1928, woonhuis). 
�����������2/hoek Stationsstraat 2 (1928, 

gebouwd als woonhuis-winkel-bakkerij 
en woonhuis met kapsalon), 36-38 (1931, 
gebouwd als woonhuis-slagerij (36) en 

Bezienswaardige Panden  (in een zo oorspronkelijk mogelijke staat)

als woonhuis-kapperszaak (38), 39 (1936 
������������������Ȁ����������������Ǧ���Ȍ�
en 26 (1936, verbouw woonhuis tot twee 
woonhuizen met schildersbedrijf).

�������������10 (1929), 8 (1929), 12 (1929), 
3 (1929), 7 (1929), 2 (1930), 24 (1931), 
6 (1932), 11 (1932), 9 (1932), 21 (1932), 
18 (1933), 16 (1933), 14 (1933), 13-
15 (1934), 17-19 (1934), 20 (1934), 26 
(1934), 28 (1935) en 1 (1935).

������������ǣ������ʹǦͶǦǦͺǦͳͲǦͳʹǦͳͶǦͳǦ
ͳͺǦʹͲǦʹǦʹͺ�Ȁ��������ͳǦ͵ǦǦͻǦͳͳǦͳ͵ǦͳͷǦ
17-19-21; �����������������������������
������ǡ�������������������������������
������������ǣ���Ǥ�ͼ���������������������Ǣ�
���Ǥ�;ǦͷͶǦͷ�����������������������Ǣ���Ǥ�
ͷ;�������������������������������Ǣ���Ǥ�Ͷ�
����������������������Ǣ���Ǥ�ͷ�����������Ǧ
������������������������������������Ǥ�ͷ�����
�������������Ǥ

Poelweg 8 (1930, woonhuis).
Groningerstraatweg 52 (1932, woonhuis),  

50 (1933, woonhuis), 44 (1936, woonhuis) 
en 36 (1941, woonhuis).

����������6 (1933, gebouwd als scholen) 
en 10 (1937, woonhuis, gebouwd als 
bankgebouw).

Stationsstraat 15 (1934, woonhuis met 
winkel).

������������������� 8 (1936, voorhuis 
boerderij).

Nicolaas Grijpstraat 32 (1937, woonhuis),  
18 (1939, woonhuis), 13 (1939, woonhuis), 
20a (1941, woonhuis) en 22 (1941, 
woonhuis). 
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Groningen
Zijlvesterweg 15 (Slaperstil 1932, boerderij).
Nieuwe Boteringestraat 64-64a-64b (1938, 

appartementengebouw, gebouwd als garage 
met twee bovenwoningen).

Friesestraatweg 440 (Slaperstil 1938, 
boerderij �������Ǥ�����).

������������4 (1938, boerderij ��������������)Ǥ

Haren
Nieuwlandsweg 35-37 (1934, dubbel 

woonhuis).
����������79-81 (1934, dubbel woonhuis).

Hoogkerk
���������305 (1932, woonhuis) en  

304 (1933, woonhuis).

Kommerzijl
��������7 (1929, woonhuis).
������Ǧ����������3 (1930 voorhuis 

boerderij), 2 (1931, woonhuis) en 5 (1933, 
woonhuis).

Dijkstraat 5 (1931, woonhuis, gebouwd 
als woon-winkelpand) en 3 (1931, 
woonhuis, gebouwd als woonhuis met 
schilderwerkplaats).

Pamaweg 22 (1931, woonhuis, gebouwd 
als woonhuis met inpandige winkel en 
werkplaats rijwielhersteller) en 2 (1931, 
woonhuis, gebouwd als woonhuis met café 
en autogarage).

Dorpsstraat 24-26Ȁ���������������ȋͳͻ͵͵ǡ�
woonhuizen, gebouwd als dubbel woonhuis 
met winkel) en 29 (1939, woonhuis).

���������������6 (boerderij: 1937 
landbouwschuren en 1939 voorhuis).

Parallelweg 4-5, 6-7 en 8-9 (1939, drie 
dubbele woonhuizen).

Kornhorn
Noordwijkerweg 9 (1933, woonhuis).

Lutjegast
����������57 (1925, boerderij) en 54 (1925, 

woonhuis, gebouwd als woonhuis met 
veestalling).

Dorpsterweg 8 (1934, boerderij) en 4 (1937, 
boerderij).

Marum
Noorderweg 6 (1938, woonhuis).
���������Ͷ�ȋ����Ǧ����������ȌǤ

Niehove
Gaaikemaweg 1 (1938, voorhuis boerderij).

Nietap (Dr.)
J.P. Santeeweg 108 (1933, woonhuis, achter 

uitgebouwd).

Noordhorn
Rijksstraatweg 43 (1932 landbouwschuur  

en 1935 tweede landbouwschuur),  
45 (1940, woonhuis) en 30 (1941, 
woonhuis, gebouwd als boerderijtje).

Nuis
Nieuweweg 59 (1939, woonhuis).

Oldehove
�Ǥ�Ǥ����������������� 2-4-6-8 (1932, 

woonhuizen, gebouwd als woonhuis-winkel 
en drie woonhuizen).

Schipvaart 18 (1932, woonhuis)
Selwerd 3 (1932, boerderij).
Englumstraat 13 (1934, woonhuis) en 20 

(1936, woonhuis, gebouwd als woonhuis 
met schuur met brandstofopslag). 
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Aalsumerweg 4 (1935, woonhuis).
Englumerweg 10 (1939, voorhuis boerderij).

Oldekerk
Eekebuursterweg 3 (1931, woonhuis).
���������4 (1933, boerderij ���������).
Zandumerweg 74 (1938, boerderij).

Pieterzijl
Lauwersweg 1 (1924, woonhuis).
������Ǧ����������9 (1929 voorhuis 

boerderij).
Pieterzijlsterweg 6 (1939, woonhuis, 

gebouwd als landarbeidersplaatsje).

Sauwerd
Provincialeweg 16 (1936, woonhuis).

Slochteren
���������5 (1934, woonhuis, gebouwd als 

landhuis voor een dierenarts).

Ulrum
Leensterweg 4-6 (1933, dubbel woonhuis).

Visvliet
Eise Eisingastraat 5 (1923, woonhuis, 

gebouwd als woon-winkelhuis voor Eppe 
Van der Molen en Titia Boek), 3 (1928, 
woonhuis, grote ver- en uitbouw oud 
pand familie Boek) en 8 (1936, woonhuis, 
gebouwd als woonhuis met winkel en 
bakkerij).

Molenweg 5 (1925, woonhuis).
Stationsweg 9 (1934, woonhuis) en 7 (1934, 

woonhuis, gebouwd als pastorie).
��������45 (1927, woonhuis), naast 38 

(1925 schuur, gebouwd als slachtplaats 
met vleeswinkel), 46 (1928, woonhuis, 

gebouwd als magazijn, werkplaats en 
garage voor Eppe van der Molen ), 48-50 
(1928, dubbel woonhuis), naast 26 (1931, 
������������������Ȁ���������������Ȍǡ�52 
(1932, woonhuis), 56 (1932, woonhuis), 9 
(1933), 35 (1934, gebouwd als woonhuis 
met winkel), 36 (1934 en 1936 verbouw 
����Ȁ�Ǥ�Ǥ�����������������Ȍ����25 (1935, 
woonhuis, gebouwd als woonhuis met 
winkel en veestalling).

Heirweg: even 26, 36, 38, 46, 48, 50, 52, 56 
/ oneven 9-25-35-45

Westerbroek
��������14 (1934, boerderij).
 
Zoutkamp
Churchillweg 63-65 (1932, dubbel woonhuis).

Zuidhorn
�����������4 (1938, woonhuis).

 
Provincie Friesland (Fryslân)

Anjum (������) 
Skeanewei 4 (1939, woonhuis, achter 

uitgebouwd).

Buitenpost (�ð�������)
�����46 (1925, boerderij).

Burum (Burum)
�����������17 (1930, woonhuis, rechterzijde 

later bijgebouwd als postkantoor),  
15 (1934, woonhuis) en 45 (1938, 
woonhuis, gebouwd als woonhuis met 
winkel).
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Friesestraatweg 13 (1924, boerderij) en  
14 (1936, boerderij).

������������11 (1939, woonhuis).

Engwierum (����������)
�������12 (1935, woonhuis, achter 

uitgebouwd).
Dodingawei 24 (1935, garage, gebouwd  

als busgarage).
It Roster 12 (1936, woonhuis).

Gerkesklooster-Stroobos (
�������������Ǧ
�������)

��������������������16 (1927, woonhuis, 
gebouwd als winkel, kapsalon en 
bovenwoning).

Friese Streek 5 (1937, woonhuis).
Miedweg 19 (1937, boerderij) en Miedweg 9 

(1938, woonhuis).

Harkema-Opeinde (����������)
Pauloane 1 (1935, woonhuis, achter 

uitgebouwd).
 
Kollumerpomp (De Pomp)
Foijingaweg 17 (1934, woonhuis, gebouwd 

als woonhuis met winkel en bakkerij), 23 
(1935, woonhuis, gebouwd als woonhuis 
met schilderwerkplaats), 12 (1936, 
woonhuis, 19 (1936, toen grondige 
verbouw verenigingsgebouw, nu schuur) en 
106 (1938, boerderij).

Brongersmaweg 7 (1937, boerderij).

Kollumerzwaag (������������������ 
���������)

Foarwei 38 (1934, boerderij), 90 (1936, 
woonhuis, gebouwd voor het hoofd der 
school), 72 (1936, woonhuis), 138 (1936, 

woonhuis), 213 (1938, woonhuis, gebouwd 
als woonhuis met winkel) en 46 (1938, 
woonhuis). 

Ganzingawei 5 (1934, woonhuis) en 7 (1934, 
woonhuis).

Munnekezijl (����������)
Zwarteweg 9 (1936, voorhuis boerderij)
Methardusstraat 8 (1937, woonhuis)

Noordbergum (�����������)
Zevenhuisterweg 39 (1936, kerk,  

gebouwd als Baptistenkerk)

Oudwoude (�������)
Simmerwei 3 (1933, woonhuis)
Jan Binneswei 49 (1934, woonhuis)  

en 1 (1935, woonhuis, gebouwd als  
dubbel woonhuis)

Surhuisterveen (�������������)
��������32 (1940, winkelpand)
Groningerstraat 21 (1941, woonhuis)

Twijzel (������)
�������������51 (1938, woonhuis, achter 

uitgebouwd)

Westergeest (�����������)
�����ð�����32 (1933, voorhuis boerderij)
Eelke Meinertswei 31 (1935, boerderij)

Zwaagwesteinde (�������������)
Tsjerkestrjitte 6 (1938, woonhuis, achter 

uitgebouwd)
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