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INLEIDING f

De gemeentebeschrijving van Bierum is ontstaan in het
kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP).
Dit project is geinitieerd door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en uitgevoerd door de provincies. Het
heeft als doel een globaal overzicht te geven van de
stedebouw en bouwkunst uit de periode 1850-1940. De
inventarisatie is per provincie, gebiedsgewijs
aangepakt. Voor de provincie Groningen waren dat de
volgende gebieden: het Hogeland (inclusief de gemeente
Slochteren), het Westerkwartier, het Oldambt, de
Veenkoloniën en het Gorecht.

Om greep te krijgen op het inventarisatiegebied is de
volgende methodiek ontwikkeld:
1 er is een regiobeschrijving gemaakt van elk van de
hierboven genoemde gebieden, die een algemeen kader
biedt voor de uitgevoerde inventarisaties;
2 in samenhang daarmee is per gemeente een
gemeentebeschrijving opgesteld, die nader ingaat op de
ontwikkelingen in die gemeente;
3 verder zijn door middel van veldwerk structuren en
objecten uit de betreffende periode geïnventariseerd.
De inventarisatie heeft tevens als toetsing gediend van
de regio- en gemeentebeschrijving.

In de gemeentebeschrijving van Bierum wordt in het kort
een beeld geschetst van de ontwikkelingsgeschiedenis van
de gemeente tot 1940. De volgende aspecten komen hierbij
aan de orde:

1 begrenzing en ligging van het gebied
2 ontstaansgeschiedenis
3 grondgebruik
4 infrastructuur
5 nederzettingsstructuur.

Na deze ontwikkelingsschets van de gemeente wordt
tenslotte in hoofdstuk 6 doel en methodiek van het
stedebouwkundig veldonderzoek en de inventarisatie van
de bouwkunst weergegeven.

Bij de totstandkoming van deze gemeentebeschrijving en
de inventarisatie hebben wij van de kant van de gemeente
alle mogelijke medewerking ontvangen. Wij willen haar
hiervoor hartelijk bedanken.

J.T. Possel
M. van der Werff
J.B. Wolters
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GEMEENTEBESCHRIJVING BIERUM

1 Ligging

De gemeente Bierum ligt in het noordoosten van de
provincie Groningen in de regio het Hogeland. Het gebied
wordt in het zuiden begrensd door de gemeenten
Appingedam en Delfzijl, in het westen door de gemeente
't Zandt, in het noorden door de gemeente Hefshuizen en
in het oosten door het water van de Eems. Het
grondgebied van de gemeente beslaat 4735 ha.

In de gemeente liggen de dorpen Bierum, Godlinze,
Holwierde, Krewerd, Losdorp en Spijk. De verspreide
bebouwing bestaat o.a. uit de gehuchten Arwerd, Nansum,
Nieuwstad, Nijenklooster, Tweehuizen en Vierhuizen.

Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1990 vormt
Bierum samen met Delfzijl en Termunten de nieuwe
gemeente Delfzijl.



2 Ontstaansgeschiedenis

2.1 Geologische geschiedenis

De vorming van het gemeentelijk grondgebied heeft
plaatsgevonden vanaf 1000 voor Christus. Tijdens een
transgressiefase (=periode waarin de z'eespiegel stijgt)
tussen 1000-600 voor Christus worden door sedimentatie
kwelderwallen gevormd. Eén van deze kwelderwallen loopt
van Usquert in zuidelijke richting via Middelstum naar
Ten Post en vervolgens in noordelijke richting via Eenum
en Spijk naar Bierum. Deze kwelderwal vormde de oevers
van de Fivelboezem, het mondingsgebied van de rivier de
Fivel in de Waddenzee.

Tijdens een transgressiefase van 300-600 na Christus
dringt de zee, via diverse niet afgesloten geulen in de
kwelderwal, het daarachter gelegen gebied binnen.
Hierbij wordt tussen Spijk en Delfzijl een laag zeer
zware klei (knipklei) afgezet.

Tot de Middeleeuwen wisselen trangressiefasen en rustige
perioden elkaar af. Tijdens de overstromingsperioden
vindt sedimentatie plaats, in de tussenliggende perioden
kan zich vegetatie ontwikkelen.

Tot de eerste bedijkingen (vanaf 1100) staat het gebied
onder invloed van de getijdewerking van het zeewater.
Dit heeft geleid tot het ontstaan van een zgn. getij-
afzettingsvlakte, die hier enigszins grillig is
opgeslibd. De hoogte in het oude land van de gemeente
Bierum varieert van 0,3 tot 1,5 meter +N.A.P. In het
buitendijkse gebied heeft het aanslibben zich nog tot de
inpoldering voortgezet, waardoor dit iets hoger is komen
te liggen dan het oude land, dat bovendien ook nog
ingeklonken is. De hoogte in de polder varieert van 0,8
tot 1,7 meter +N.A.P.

2.2 Bewoningsgeschiedenis

De eerste bewoners in dit gebied vestigen zich rond 600
voor Christus op de kwelderwal. De voortdurende
overstromingen noodzaken de bewoners tot het ophogen van
hun woonplaatsen, waardoor wierden ontstaan: o.a.
Bierum, Godlinze, Losdorp en Spijk.



Tot circa 1100 na Christus blijven de bewoners op de
hogere delen in het gebied wonen. Daarna worden de
eerste primitieve dijken aangelegd en wordt het ook
mogelijk om zich in de lagere delen te vestigen. Eén van
de eerste dijken is de Oude Dijk, een zeedijk die de
gehele Groningse kust omvat en nu grotendeels is
verdwenen. Deze dijk liep in Bierum even ten noorden van
Godlinze via Spijk richting Hoogwatum (zie
gemeentekaart). Met de aanleg van de Oude Dijk werd ook
een deel van de Fivelboezem ingepolderd.

In 1717 breken als gevolg van de Kerstvloed over de
gehele kustlijn de dijken door. Deze worden hersteld en
verzwaard, waarbij het traject vanaf Pieterburen
(gemeente Eenrum) naar het oosten toe, meer naar buiten
wordt verlegd. Hierdoor komen de Uiterdijkse Landen (nu
Vierburenpolder genaamd) binnen de zeewering te liggen.

Na de bedijkingen krijgen de bewoners te maken met het
probleem van de afwatering. Oorspronkelijk vond de
afwatering plaats via oude getijdegeulen. Het water
stroomde in noordelijke richting naar de Waddenzee. Een
deel van dit natuurlijke afwateringssysteem is in het
huidige stelsel van maren en tochten bewaard gebleven.
Na de aanleg van dijken is de stroomrichting omgekeerd.
Tegenwoordig watert het gebied binnen de Oude Dijk in
zuidelijke richting af naar het Damsterdiep, terwijl in
de polder de afwatering plaatsvindt via een gemaal aan
de zeedijk (Spijksterpompen).



3 Agrarisch grondgebruik

Kenmerkend voor het gebied het Hogeland, waarvan de
gemeente Bierum deel uitmaakt, zijn de diverse
inpolderingen en de ontwikkelingen in de landbouw. Eén
van deze ontwikkelingen is de omslag van gras- naar
bouwland in de tweede helft van de negentiende eeuw.

AGRARISCH GRONDGEBRUIK GEMEENTE BIERUM
============:
jaar % akker-

bouw
% gras-

land
% tuin-
bouw

tot.opp.
cultuurgrond
(ha)

1815
1833
1862
1885
1930

36,4
50,0
74,6
85

63.6
48
25
12

76,6 21.6

1,3

1.6
1.8

4882,
4104,
4226,
4390
4452

80
71
94
61
86

agrarisch grondgebruik

100

50

25 Stuinbouu
B S grasland
EZJakkerbouu

1815 1833 1862 1885 1930

bron: E.U. Hofstee C1985)

Uit de cijfers blijkt dat in 1815 het grootste deel van
de totale oppervlakte cultuurgrond gebruikt wordt als
grasland. Bijna vijftien jaar later heeft de omslag van
gras- naar bouwland ingezet en is de helft van het
landbouwareaal in gebruik als akkerbouwgebied. Oorzaken
van deze omslag zijn o.a. de veepest, de verbetering van
de waterbeheersing en de grote vraag naar landbouw-
produkten. Tot I885 neemt het percentage bouwland toe
tot 85 procent. Bierum is hiermee vergelijkbaar met
andere noordelijke kustgemeenten zoals Hefshuizen en
Usquert (resp. 89/U en 87%) • Onder druk van de landbouw-
crisis is in 1930 het percentage bouwland met negen
procent gedaald.



Zoals in dé vorige paragraaf al is opgemerkt, gingen de
bewoners eerst op de hogere delen in het gebied wonen.
Zij benutten de oude kreken en prielen als perceels-
scheiding, waardoor de zgn. onregelmatige blokverka-
veling ontstond. Na de aanleg van dijken werden er
sloten gegraven en ontwikkelde zich een meer rationele
verkaveling: de regelmatige blokverkaveling. Vóór de
bedijkingen had het namelijk weinig zin om sloten te
graven, doordat deze toch weer snel dicht zouden
slibben.

Ter verhoging van de landbouwproduktie (o.a. vanwege de
betere bewerkbaarheid van het land met machines) zijn in
de loop der tijd grote delen onregelmatige blok-
verkaveling vervangen door regelmatige blokverkaveling.
Kwam er rond I85O in het grootste deel van de gemeente
Bierum nog het onregelmatige patroon voor, rond 19Ö0 is
het regelmatige patroon het overheersende verkavelings-
type, o.a. ten gevolge van de ruilverkaveling "Godlinze"
(1960). Het oude verkavelingspatroon is nog wel aanwezig
tussen Spijk en Bierum en in de omgeving van Krewerd en
Holwierde.



4 Infrastructuur

4 . 1 Landwegen

De wegenstructuur in de gemeente Bierum wordt bepaald
door:

- de aanwezigheid van hogere delen in het landschap
- de aanwezigheid van dijken
- de ligging van dorpen en gehuchten
- verspreid liggende boerderijen.

Deze combinatie van factoren heeft geleid tot een
grillig wegenpatroon, waarbij dorpen via smalle
slingerende wegen met elkaar verbonden zijn.

In het midden van de vorige eeuw zijn alle dorpen al via
een verharde weg bereikbaar. Vanuit Spijk, Godlinze en
Holwierde lopen verharde wegen naar de buurgemeenten.

Tussen 1850-1900 worden de meeste wegen naar de
gehuchten bestraat. Verdere uitbreiding van het verharde
wegenstelsel vindt plaats door de bestrating van wegen
naar verspreid liggende boerderijen. Tevens worden de
straten binnen de dorpen verbeterd.

In de periode 1900-1940 verandert er maar weinig. Dan
worden de wegen in Losdorp verhard en volgen er nog
enkele wegen naar boerderijen.

4.2 Waterwegen

De waterwegen zijn ontstaan vanuit natuurlijke
getijdegeulen, die vaak in een latere periode zijn
uitgegraven. In de gemeente Bierum komen de volgende
waterwegen voor:

- Bierumermaar (natuurlijk)
- Godlinzermaar (natuurlijk)
- Kleine Tjariet (natuurlijk)
- Krewerdermaar (natuurlijk)
- Losdorpermaar (natuurlijk)
- Spijkstermaar (natuurlijk)

De waterwegen dienden naast de afwatering van het gebied
ook voor personen- en goederenvervoer. Trekschuiten,
zeilschepen en later ook stoomboten zorgden voor het
vervoer. Alle dorpen waren over het water bereikbaar.
Men kon via de maren naar het Damsterdiep varen, en
vervolgens naar Groningen of Delfzijl. Met de opkomst
van het wegverkeer verloren de waterwegen hun
vervoersfunctie.
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De aanwezigheid van (water)wegen leidde tot de bouw van
infrastructurele elementen als bruggen, duikers en
sluizen. Enkele voorbeelden hiervan die in de periode
1850-19^0 zijn gebouwd en bewaard zijn gebleven, zijn
een duiker met keersluis aan het einde van de
Vierhuizerweg in de Oostpolder. Bij deze sluis stond een
gemaal. Dit is echter gesloopt en vervangen door een
nieuw gemaal iets verderop. De duiker en sluis verloren
hierdoor hun functie. In de Oostpolder bevindt zich nog
een dijkcoupure in de Middendijk met een houten
schottenhuisje.

4.3 Overig vervoer

Naast beurt- en vrachtschippers zorgen in het begin van
deze eeuw ook boderijders voor het vervoer van goederen.
Zij gaan met de hondekar of paard en wagen en later per
vrachtwagen enkele malen per week naar Groningen. Men
kan bestellingen opgeven die dan uit de stad worden
gehaald en aan huis afgeleverd. Boderijders zijn er in
Bierum, Godlinze, Losdorp en Spijk.

Vanaf de jaren twintig rijden er dagelijks autobussen op
Delfzijl, Groningen en Uithuizen. Deze busdiensten
worden verzorgd'door het autobedrijf Scheper & Mulder
uit Holwierde. Na de Tweede Wereldoorlog is dit bedrijf
overgenomen door de Groninger Autobusdienst Onderneming
(GADO).



5 Nederzettingsstructuur

5•1 Algemeen

In de gemeente liggen zes dorpen, waarvan Bierum het
hoofddorp is. Deze dorpen worden in de volgende
paragraaf behandeld. De verspreide bebouwing komt in
paragraaf 5-3 aan bod en bestaat uit enkele gehuchten en
verspreid voorkomende boerderijen en (arbeiders)-
woningen. In deze paragraaf wordt een beeld geschetst
van de bevolkings- en woningaantallen in de gemeente.

inwoners in de gemeente Bierum

jaar
aantal

1859
33U

1869
3362

1879
3697

1899 1930 1947 1987
3685 4516 4593 4298

woningen in de gemeente Bierum

jaar
aantal

1859 1899
792

1930
1031

1947
1067

1987
1542

5000
inwoners- en uoningaantallen

inwoners
1859 1899 1330

bronnen: - volkstellingen

1947

Uit het cijfermateriaal blijkt dat tussen 1869-1879 de
grootste bevolkingstoename optreedt, een gevolg van de
gunstige ontwikkelingen in de landbouw. In tien jaar
komen er 335 personen bij (gemiddeld bijna 3^ per
jaar). Ook tussen 1899-1947 treedt een stijging op: +903
(gemiddeld ruim 19 per jaar). In de tussenliggende
periode van 1879-1899 treedt een bescheiden daling op
van 12 personen. Van 1947 tot 1987 is het aantal
inwoners afgenomen met bijna 300 personen.
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De woningvoorraad wordt tussen 1859-1899 met 251 panden
uitgebreid, waardoor de woningbezetting daalt van 6,1
personen per woning in 1859 tot 4,7 in 1899- In de
dertig jaar erna worden er 239 huizen bijgebouwd. De
woningbezetting is in 1930 gedaald tot 4,4. Door de
geringe toename van het aantal woningen tussen 1930-1947
(slechts 36) blijft de woningbezetting tot 1947 ongeveer
stabiel. Door de bouw van 475 woningen tussen 1947-1987
en de daling in het aantal inwoners in deze perode, is
de woningbezetting in 1987 gedaald tot 2,8 personen per
woning.



5.2 Nederzettingsstructuur per dorp

Bierui

Bierum was tot de gemeentelijke herindeling van
1 januari 1990 het hoofddorp van de gelijknamige
gemeente. Het is van oorsprong een rechthoekig
wierdedorp op de kwelderwal aan het Bierumermaar. De
rechthoekige vorm van het dorp is nog duidelijk aanwezig
en kan teruggevonden worden in het stratenpatroon. Het
zuiden van het dorp wordt gedomineerd door het terrein
van de voormalige borg Luinga (gesloopt in 1825). Dit
terrein wordt omsloten door een gracht en is bereikbaar
via een dam. Het is nu in gebruik als park en boomgaard.

De ruimtelijke structuur van het dorp wordt voor een
groot deel bepaald door de aanwezigheid van het borg-
terrein. Andere structuurbepalende factoren zijn het
haventje in het zuiden van het dorp en de uitvalswegen.
Tot 19^0 ontwikkelt Bierum zich in een rechthoekige vorm
ten noorden aan het borgterrein. Aan de Hereweg, de weg
die van de haven rondom het dorp richting Spijk en
Holwierde loopt, treedt lintbebouwing op. Na 19^0 vindt
er vooral uitbreiding naar het westen plaats.

Voor 1850

Bierum bestaat voor 1850 uit een oude Nederlands
Hervormde kerk en een dertigtal woningen. Deze woningen
zijn voornamelijk eenvoudig van aard en liggen direct
aan de weg. Op het borgterrein staat één woonhuis (nu
sterk verbouwd).

1850-1900

In deze periode vindt er vooral verdichting plaats in
het gebied ten noorden en ten oosten van het borgterrein
en vindt uitbreiding plaats langs de weg naar Spijk en
Holwierde. Hierdoor krijgt Bierum zijn zo
karakteristieke rechthoekige dorpsstructuur. Het centrum
wordt gekenmerkt door vrij nauwe straten met bebouwing
direct aan de weg.

Op het borgterrein wordt tussen I85O en 1900 de woning
"Huize Luinga" gebouwd. In 1853 komt er in het dorp een
korenmolen (gesloopt in 1928). Het aantal voorzieningen
wordt uitgebreid met verschillende winkels
(tegenwoordig meestal in gebruik als woning), een
begraafplaats en een gereformeerde kerk (I89O) met
pastorie (nu groene kruisgebouw). Verder krijgt het dorp
rond I885 een gemeentehuis, dat uit twee bouwlagen
bestaat.

10
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1900-19*10 !

Tussen 1900 tot 1940 wordt de rechthoekige structuur
nauwelijks aangetast. De bebouwing binnen de rechthoek
verdicht zich nog iets en er worden enkele oude woningen
vervangen door nieuwe.

Aan de Hereweg wordt vrij intensief gebouwd. De
bebouwing aan deze weg biedt een gevarieerd beeld. Op
het deel van de weg richting Holwierde, komen
voornamelijk vrijstaande (renteniers)woningen, gelegen
op ruime kavels grond, die verschillen qua ouderdom. Aan
de oostkant van de weg komt in 1921 een bijzondere
lagere school, die tegenwoordig nog steeds als zodanig
in gebruik is. In de jaren dertig komt er een boerderij
met tweekapsschuur aan dezelfde kant van de weg en in
1939 krijgt de gereformeerde kerk een verenigingsgebouw
met consistoriekamer. Het meest opvallende pand aan dit
deel van de Hereweg is 'Unicum', een landbouw-
mechanisatiebedrijf met een fraaie expressieve
voorgevel (naar een ontwerp van D.H. Top uit Holwierde,
193^).

Aan de Hereweg richting Spijk staan de meer eenvoudige
woningen, met hier en daar een winkel, boerderij of
bedrijfje ertussen. De Stichting Bieruier Woningbouw
zet hier in 1939 twee dubbele woningen neer, waarvan er
een nu sterk verbouwd is.

De verdichting en vernieuwing binnen de rechthoekige
structuur omvat onder meer een aantal woningen aan het
pad (Borgsingel) langs het voormalige terrein van de
borg 'Luinga'. Dit pad, dat aan de grachtkant omzoomd is
met bomen, vormt nog steeds een fraai stukje Bierum.
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Godlinze i

Godlinze is van oorsprong een radiair wierdedorp aan het
Godlinzermaar. Aan de monding van het water in het
zuidoosten van het dorp bevindt zich een haventje. De
wierde is vrij hoog gelegen in het omringende landschap.
Centraal in het dorp staat een Nederlands Hervormde kerk
uit de dertiende eeuw, omgeven door een smalle gracht.

De hoofdstructuur van het dorp wordt bepaald door de
radiaire opbouw van de wierde. Deze komt tot uitdrukking
in de verkaveling, de oriëntatie van de bebouwing en in
het wegenpatroon. Op de wierde bevinden zich een tweetal
ringwegen: de ene weg loopt rond de top van de wierde,
de ander bevindt zich aan de voet van de wierde. Tussen
beide ringwegen loopt een aantal verbindingsstraten. De
woonbebouwing in het dorp is voornamelijk eenvoudig van
aard en wordt af en toe afgewisseld door een boerderij
of (voormalig) winkeltje.

Voor 1850

Voor I85O is de wierde maar voor een klein deel
bebouwd. Buiten de wierde bevinden zich nog enkele
woningen nabij het haventje en een boerderij. In het
dorp staat een korenmolen.

1850-19^0

In de periode 1850-19^0 breidt het aantal woningen op
de wierde zich uit. Ook komt er een aantal boerderijen
bij. Maar ondanks deze uitbreiding blijft de wierde nog
voor een groot deel onbebouwd.

De korenmolen verdwijnt in de tweede helft van de vorige
eeuw uit het dorpsbeeld. Bij de kerk wordt rond 1860 een
grote pastorie gebouwd. In 1872 wordt er even buiten het
dorp, vlak bij het haventje, aan de Hoofdweg een
begraafplaats aangelegd. In 1906 krijgt Godlinze een
christelijke lagere school. De school is afgebroken,
maar de onderwijzerswoning staat nog steeds aan de
Hoofdweg.
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Holwierde i

Holwierde bestond oorspronkelijk uit twee dorpen aan
weerszijden van het Bierumermaar. Ten westen van het
water bevond zich het dorpje Katmis en aan de overkant
lag het wierdedorp Holwierde. De structuur van deze
wierde is niet meer herkenbaar. Alleen de kerk uit de
elfde eeuw staat nog op een hoog gedeelte. Later zijn de
dorpen aan elkaar gegroeid en kreeg Katmis ook de naam
Holwierde.

Het wegenpatroon van Holwierde wordt gevormd door twee
evenwijdig aan elkaar noord-zuid lopende wegen. Tussen
deze wegen bevindt zich het parallel lopende
Bierumermaar. Beide wegen zijn via een oost-west lopende
dwarsweg met elkaar verbonden. Evenwijdig aan deze
dwarsweg liep een kleine aftakking van het Bierumermaar
met daarin een haventje (na 19^0 gedempt). De bebouwing
van Katmis en Holwierde is langs deze wegen gegroeid,
waardoor het tegenwoordige dorp een H-vormige structuur
heeft.

Voor 1850

Voor 1850 worden Katmis en Holwierde nog apart op de
kaart vermeld. Beide dorpen bestaan uit een aantal
woningen aan het water en aan de doorgaande wegen. In
Katmis staat een korenmolen.

1850-1900

In de periode 1850-19^0 treedt er verdere lintbebouwing
langs de doorgaande wegen op en worden er woningen aan
het water bijgebouwd. Ook komen er, aan de rand van het
dorp een aantal boerderijen bij. Even buiten het dorp
aan de Nansumerweg wordt een begraafplaats aangelegd.

Bedrijvigheid in deze periode is o.a. te vinden in de
vorm van een pel-, koren- en houtzaagmolen ten oosten
van het Bierumermaar (gebouwd in 1851 en in 19^5 door
brand verwoest). Ten zuiden van het dorp wordt in I856
aan de westoever van het water de steenfabriek
'Groepham' gebouwd, die in 1916 is opgeheven. In 1899
wordt de zuivelfabriek 'De Toekomst' opgericht, die na
de tweede wereldoorlog wordt opgeheven.

1900-19^0

In deze periode vindt voornamelijk verdichting en
vervanging van bebouwing plaats. Aan de Nansumerweg, de
Hoofdweg en de Krewerderweg is nog sprake van enige
uitbreiding.
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In de jaren twintig wordt er aan de Nansumerweg onder
andere een opvallend rijtje identieke arbeiderswoningen
gebouwd, dat nu gerenoveerd is. Aan de Hoofdweg komen,
aan de westzijde van het Bierumermaar, vrij veel
winkelbebouwing en enige bedrijfjes, zoals een
rijwielgroothandel, een autobedrijf en een bedrijf
gespecialiseerd in het vervoer van stropakken.
Het autobedrijf wordt in de twintiger jaren uitgebreid
met een autobusdienst op Groningen, Delfzijl en
Uithuizen.

Aan het gedeelte van de Hoofdweg aan de oostzijde van
het maar komen vooral de wat luxere woningen te staan,
waaronder een aantal fraaie dertiger-jaren-woningen met
elementen die verwijzen naar de Amsterdamse schoolstijl.
Eenzelfde type huizen, maar dan iets eenvoudiger, wordt
aan het eind van de Krewerderweg neergezet.

In Holwierde staan aan de Hoofdweg twee schoolgebouwen,
resp. uit de jaren tien en dertig, die tegenwoordig
dienst doen als verenigingsgebouw.

Veel oude bebouwing in het dorp is tijdens de
bevrijding in 19^5t toen hier zwaar gevochten is,
verwoest. Vooral het westelijk deel heeft erg geleden in
de strijd. Het dorp bestaat dan ook voor het grootste
deel uit woningen van nè 19^5. af en toe onderbroken
door oudere bebouwing.



Krewerd f

Krewerd is van oorsprong een wierdedorp aan het
Krewerdermaar. De wierde ligt vrij hoog in het
omringende landschap. Het dorp heeft zich later meer
aan de doorgaande weg richting Holwierde ontwikkeld. In
het dorp staat een Hervormde kerk uit de dertiende eeuw
met een toren uit de vijftiende eeuw.

De hoofdstructuur van het dorp wordt gevormd door de
bebouwing op de wierde met haaks daarop de lintbebouwing
aan de weg naar Holwierde. De weg die vanaf het gehucht
Arwerd naar Krewerd loopt heeft een grillig beloop:
vanuit het westen slingert de weg zich naar het oosten
rond de wierde en vervolgens naar het noorden om daar
bij een boerderij uit te komen. De weg over de wierde,
langs de kerk, loopt eveneens dood.

Voor 1850

Voor I85O is de bebouwing gesitueerd rondom de oude
kerk en aan de weg naar de boerderij. De bebouwing is
voornamelijk eenvoudig van aard.

1850-1900

Van 1850-19^0 komen er circa vijftien eenvoudige
woningen en enkele boerderijen bij. Bij het kruispunt
van de wegen wordt in plm. I87O een boerderij gebouwd,
die, samen met de kerk, een centrale plaats in het dorp
inneemt. Rondom deze boerderij loopt een gracht. In I863
krijgt het dorp een school (nu verdwenen), die naast de
oude kosterij wordt gebouwd.

1900-19^0

Trad voor 1900 vooral verdichting op de wierde op, in de
periode erna worden er voornamelijk woningen aan de weg
naar Holwierde gebouwd. De bebouwing bestaat voor het
grootste deel uit arbeiderswoningen. Eind jaren twintig
krijgt het dorp ter vervanging van de oude school uit
1863 een nieuwe school (nu bedrijf) met onderwijzers-
woning. De boerderij aan het eind van de Pastorieweg
krijgt in 1937 een nieuw voorhuis, ontworpen door
architect B. Dertien uit Losdorp.

15



Losdorp f

Losdorp is van oorsprong een radiair wierdedorp aan het
Spijkstermaar. Later heeft het dorp zich meer langs de
doorgaande wegen ontwikkeld. Ten zuidoosten van de
wierde bevindt zich een haventje. Centraal op de wierde
staat de Hervormde kerk die in eerste aanleg dateert uit
de dertiende eeuw, maar in 1776 geheel verbouwd is. Het
bovendeel van de toren stamt uit 1848.

De hoofdstructuur van het dorp wordt gevormd door de
wierde ten noorden van het water en de lintbebouwing aan
de doorgaande wegen ten zuiden van het water.

Voor 1850

Voor 1850 is er nog echt sprake van een wierdedorp.
Rondom de kerk staan enkele woningen en boerderijen. De
enige afwijking van dit patroon is de bebouwing naar en
bij de haven. In het dorp staat een korenmolen.

1850-19^0

Van 1850-1940 vindt er vooral uitbreiding plaats aan de
doorgaande weg die van de haven naar het zuiden loopt en
aan de haaks daarop staande weg richting Godlinze. Op de
wierde treedt nog enige verdichting op door de bouw van
een aantal boerderijen, een pastorie en enkele woningen.

In de tweede helft van de vorige eeuw verdwijnt de
korenmolen uit het dorpsbeeld. Rond I87O wordt ten
noorden van de wierde een begraafplaats aangelegd.
Vlakbij het haventje komt een brug, waarvan de originele
gemetselde bruggehoofden bewaard zijn gebleven, maar
waarvan het brugdek in de loop der tijd vernieuwd is.
Verder wordt de loskade van het haventje verbeterd.

De bebouwing aan de weg ten zuiden van het haventje (de
Westendorpweg) is gevarieerd van aard. Eenvoudige en
luxe woningen worden afgewisseld met boerderijen en
winkeltjes. Een opvallend punt aan deze weg vormt het
transformatorhuisje dat midden op de driesprong
Westendorpweg/Krommeweg staat. Aan de weg richting
Godlinze staan voornamelijk arbeiderswoningen en enkele
boerderijen. In 1928 krijgt Losdorp een nieuwe school.
Deze is inmiddels vervangen door bejaardenwoningen.

Na de Tweede Wereldoorlog is de woonbebouwing op de
wierde voor een groot deel vervangen door nieuwbouw. De
oude boerderijen op de wierde zijn wel bewaard
gebleven.

16



Spijk i

Spijk is van oorsprong een radiair wierdedorp, gelegen
aan het Spijkstermaar. De vroegste bewoning dateert
mogelijk uit de zesde eeuw voor Christus. Ten noorden
van het dorp heeft de Oude Dijk gelopen. Achter deze
dijk lag, tot de inpoldering van de Uiterdijkse Landen
in 1718, de zee. Centraal op de wierde op het hoogste
punt staat de hervormde kerk, omgeven door een
ringgracht en een ringweg ('t Loug). Aan de voet van de
wierde bevindt zich een tweede ringweg (de Achteromweg).
Ten zuiden van de oude kern was vroeger een haventje
(na 19^0 gedempt).

Een dam geeft toegang tot de kerk, die in eerste aanleg
uit de dertiende eeuw stamt, maar na een brand in 1670
is herbouwd. In 1848 wordt er een deel aan toegevoegd.
Later in de negentiende eeuw wordt het gebouw
gepleisterd en in 1902 wordt de bouwvallige torenspits
vervangen door de huidige toren.

Spijk is door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
voorgedragen als beschermd dorpsgezicht: "De ruimtelijke
hoofdstructuur van de wierde wordt bepaald door de
concentrische opbouw in verkaveling, oriëntatie en
ontsluiting. De structuur is in die zin bijzonder, dat
vrijwel nergens een dermate gaaf cirkelvormig beloop
voorkomt als te Spijk, terwijl ook de straalsgewijze
indeling van de wierde, vanwege de regelmaat in het
patroon, uitzonderlijk goed herkenbaar is. Het gaat
hierbij zowel om de plattegrondskenmerken als om de
situering van de bebouwing die de herkenbaarheid van de
ruimtelijke structuur vergroot (...). De aanwezigheid
van een ringgracht is een betrekkelijk zeldzaam element
(geworden) in de Noordnederlandse wierdedorpen".
(Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van Spijk
als beschermd dorpsgezicht, 1987).

Voor 1850

Voor I85O is Spijk een radiair bebouwde wierde (zie
kaart 'Gebieden', 1*). De eerste aanzet tot uitbreiding
buiten de wierde wordt gegeven door een rijtje woningen
langs de oude dijk. Deze lintbebouwing bestaat uit
vrijstaande, merendeels kleine panden. Verder bevinden
zich rondom de wierde nog enkele boerderijen.

De bebouwing aan de binnenste ringweg is eenvoudig van
aard, vrijstaand en ligt direct aan de verharding. Door
haar compactheid vertoont deze bebouwing een aaneen-
gesloten bebouwingsbeeld. De woningen hebben een enkele
bouwlaag en meestal een wolf- of schilddak. Er is een
grote mate van eenheid inzake bouwwijze en
materiaalgebruik. Achter de bebouwing van 't Loug ligt

17



!,:-'i : '\. •'•'•I;'••*. /'*•*'*'

"• -""^^- X'-'T J / 'S ' v

±1850

±1900

/

SPIJK



±1940

SOOi



een meer open zone, die afgesloten wordt door de meer
open bebouwing aan de Achteromweg. De westelijke zone
achter de binnenring is nagenoeg onbebouwd gebleven.
Hier wordt in 1839 de korenmolen Ceres gebouwd.

1850-1900

Van 1850-1900 vindt er vooral uitbreiding plaats langs
de uitvalsweg naar het noorden (Hoofdweg-Noord) en
richting haven. De bebouwing langs de Oude Dijk krijgt
een aanvulling richting dorp. Daarnaast worden er her en
der verspreid woningen en boerderijen gebouwd en breidt
het winkelbestand zich uit. Op de wierde vindt omstreeks
1900 een ruimtelijke doorbraak plaats door de aanleg van
de Spaarbankweg, die 't Loug met de Oude Dijk verbindt.

De bebouwing uit deze periode bestaat o.a. uit woningen
van het symmetrische type met schilddak. Aan 't Loug
komen panden, die aansluiten bij de bestaande bebouwing.

Naast winkels komen er nog enkele andere voorzieningen
in het dorp. In 1879 wordt er een gereformeerde school
gebouwd (afgebroken) en in 1889 een openbare lagere
school (nu verbouwd tot drie woningen). Verder wordt er
ten zuiden van de wierde een begraafplaats aangelegd. In
1892 krijgt Spijk een vlasfabriek aan het Spijkstermaar.
De exploitatie hiervan is echter geen succes en in 1916
wordt de fabriek alweer opgeheven. Het gebouw is
inmiddels gesloopt.

1900-19^0

Van 1900-19^0 treedt verdere verdichting op rond de
kern, onder meer aan de Achteromweg, de Havenweg, de
Alberdaweg, de Spaarbankweg en de Zwarteweg. Daarnaast
vindt er nog enige uitbreiding plaats.aan de
uitvalswegen, met name aan de Hoofdweg-Zuid.

In 1905 komt er een grote gereformeerde kerk aan de
Hoofdweg-Zuid. Aan het begin van de Hoofdweg-Zuid wordt
begin jaren twintig een mooie nieuwe pastorie bij de
Ned. Hervormde kerk gebouwd en in 1931 krijgt de kerk
een verenigingsgebouw aan de Achteromweg. In deze
periode wordt ook een begin gemaakt met de uitbreiding
van het woningbestand aan de Hoofdweg-Zuid. Tussen 1920
en 19^0 worden hier een aantal eenvoudige tot vrij luxe
burgerwoningen neergezet, op ruime kavels grond.

De Havenweg wordt in deze periode voor een deel
volgebouwd met eenzelfde type (krimpje)
arbeiderswoningen. De eenvormigheid in bebouwing en de
ligging van de woningen direct aan de straat, leveren
een strak en eigenzinnig straatbeeld op (zie kaart
'Gebieden', 2*). De bebouwing aan het water bestaat
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hoofdzakelijk uit arbeiderswoningen en kleine
bedrijfjes, zoals de kaasfabriek 'Rival' (van circa
1900-1915 in bedrijf). In de jaren dertig krijgt de
geref. kerk een verenigingsgebouw aan de Havenweg.

Een karakteristiek stukje bebouwing vormen de woningen,
en winkel, aan de Alberdaweg (zie kaart 'Gebieden', 3).
Deze weg wordt in 1933 aangelegd als verbindingsweg
tussen de Achteromweg en de weg naar Bierum. Hij wordt
meteen volgebouwd met een aantal middenstandswoningen.
De woningen worden gebouwd in de voor die tijd
gebruikelijke stijl, die ontleend is aan de zogenaamde
Amsterdamse schoolsstijl. Enkele van deze woningen
vallen op vanwege hun sterke plastische werking.

De Spaarbankweg, die zijn naam ontleent aan de fraaie
spaarbank op de hoek Spaarbankweg - 't Loug, wordt in de
periode 1900-19^0 volgebouwd met eenvoudige woningen,
die voor het grootste direct aan de weg worden
geplaatst.

Het aantal voorzieningen neemt toe door o.a. de
uitbreiding van het winkelbestand. Aan 't Loug komen een
café en een bankgebouw. In 1905 wordt er bij de
Hoofdweg-Noord een hervormde school gebouwd (nu verbouwd
tot bibliotheek). Verder worden er een aantal
boerderijen gebouwd, onder andere aan de Lage Trijnweg
en de Tweehuizerweg.

* onder 'Gebieden' worden verstaan die plekken in het
dorp die de aandacht verdienen omdat de bebouwing er
overeenkomst vertoont qua ouderdom en/of type en/of
architectonische kenmerken. Een uitzondering hierop
vormt 'Gebied 1' dat de oude kern aangeeft. De
'Gebieden' zijn op kaart aangeduid in hoofdstuk 6.2.
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5.3 Verspreide bebouwing

De verspreide bebouwing bestaat een aantal gehuchten en
uit verspreid liggende boerderijen en (arbeiders)-
woningen.

Sommige boerderijen liggen gegroepeerd in gehuchten,
andere liggen vrij in het veld. Ten zuiden van de oude
dijk liggen de gehuchten Arwerd, Nansum, Nijenklooster,
Oldenklooster en Uiteinde. In de polder (ingepolderd in
1718) liggen de gehuchten Dekkershuizen, Polen,
Tweehuizen en Vierhuizen. Het laatste gehucht komt al
voor op een kaart van 1680 en ligt dan nog in de "Nye
Angewassen Landen", waarschijnlijk op een hoog gedeelte.
De meeste boerderijen, zowel in het oude land als in de
polder, stammen van oorsprong van voor I85O.

Behalve de reeds genoemde steenfabriek 'Groepham' bij
Holwierde waren er nog een tweetal steenfabrieken in de
gemeente. Bij Arwerd stond aan de oostzijde van het
Godlinzermaar van 1856 tot 1919 een steenfabriek. Bij
Nijenklooster stond van 1897 tot 1966 de fabriek
•Ballingheim'.

Kenmerkend voor de gemeente Bierum is dat er in de
Tweede Wereldoorlog vrij veel gevochten is. In de
nabijheid van Holwierde staan nog steeds zes bunkers.
Een groot aantal boerderijen raakte beschadigd, vooral
in het gebied tussen Bierum, Holwierde en de kust. Na de
oorlog zijn dan ook veel boerderijen voorzien van een
nieuw voorhuis of volledig opnieuw opgetrokken. Vandaar
dat er zoveel boerderijen uit de periode vlak van de
oorlog voorkomen, gebouwd in de toen gangbare Delftse
schoolstijl.
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6 Inventarisatie stedebouw en bouwkunst

De inventarisatie van stedebouw en bouwkunst heeft als
doel inzicht te krijgen in de stedebouwkundige
ontwikkelingen die binnen de gemeente hebben
plaatsgevonden en in wat er aan waardevolle structuren,
complexen en objecten bewaard is gebleven.

De inventarisatie bestaat uit een stedebouwkundig
veldonderzoek en een inventarisatie van de bouwkunst.

6.1 Stedebouwkundig veldonderzoek

Door middel van een stedebouwkundig veldonderzoek worden
de globale bevindingen over de ontwikkelingen binnen de
verschillende kernen in de gemeente geverifieerd.
Wanneer er in een nederzetting in de periode 1850-1940
een noemenswaardige ruimtelijke ontwikkeling heeft
plaatsgevonden wordt deze op basis van een
stedebouwkundige typologie in kaart gebracht. De
stedebouwkundige typologie kent een hoofdindeling naar
oorspronkelijke functie en ruimtelijke opbouw. Ze
onderscheidt de volgende gebieden:

1 stedelijk ingerichte gebieden
1.1 algemeen (functie: gemengd of wonen)

2 niet-stedelijk ingerichte gebieden
2.1 algemeen (functie: gemengd of wonen)
2.2 tuinwijkachtige ontwikkelingen (functie: wonen)
2.3 villagebieden (functie: wonen)

3 gebieden zonder woonfunctie
3.1 industriegebieden (functie:
industrie/bedrijvigheid/handel/verkeer)
3.2 groene gebieden (functie: openluchtrecreatie,
begraafplaatsen etc.)

andere aanduidingen:
-lineaire ontwikkelingen (functie: gemengd of wonen)
-bestaande kern voor I85O
-gereconstrueerd gebied
-hoofdinfrastructuur

In de gemeente Bierum heeft alleen in het dorp Spijk een
vermeldenswaardige uitbreiding plaatsgevonden (zie
hoofdstuk 6.2, kaart 'Gebieden' bij Spijk). De
stedebouwkundige typologie van Spijk is op de volgende
pagina in kaart gebracht.

Bij de rest van de dorpen in de gemeente is een
stedebouwkundige typologie achterwege gelaten omdat daar
slechts sprake is van verdichting langs het in I85O al
aanwezige stratenpatroon en/of uitbreiding langs
bestaande (doorgaande) wegen.
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