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INLEIDING

De gemeentebeschrijving van Kloosterburen is ontstaan in
het kader van het Monumenten Inventarisatie Project
(MIP). Dit project is geïnitieerd 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 Kloosterburen 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.

H. van der lest
J.T. Possel
M. van der Werff
J.B. Wolters
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GEMEENTEBESCHRIJVING KLOOSTERBUREN

1 Ligging

De gemeente Kloosterburen ligt in het uiterste
noordwesten van de provincie Groningen. Het gebied wordt
in het noorden begrensd door de Waddenzee, aan de
zuidkant door de gemeenten Ulrum en Leens en in het
oosten door de gemeente Eenrum. Het grondgebied van de
gemeente beslaat 3444 ha waaronder 683 ha kwelderland.

In de gemeente liggen de dorpen Hornhuizen, Kleine
Huisjes, Kloosterburen, Kruisweg en Molenrij. De
verspreide bebouwing bestaat voor het merendeel uit
boerderijen, zoals Bokum, Buitje, Kolham, Kolken,
Nijenklooster, 't Uilnest en Vettehorn. De rest van de
bebouwing wordt gevormd door de (bijbehorende)
arbeiderswoningen. Behalve op het erf van de boerderij
zijn ze een enkele keer aan te treffen aan de weg (zoals
in Westerklooster) of achter de dijk.

Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1990 vormt
Kloosterburen samen met de voormalige gemeenten Ulrum,
Eenrum en Leens de nieuwe gemeente Ulrum.



2 Ontstaansgeschiedenis

2.1 Geologische geschiedenis

De vorming van het grondgebied van de gemeente
Kloosterburen begon na 600 na Chr., aansluitend op de
kwelderwallenstructuur van de gemeenten Ulrum en Leens.
De oostzijde van het gemeentelijk grondgebied bestond
rond 600-800 na Chr. uit het water van de
Hunzezeeboezem. Deze inham sneed diep het land in. De
sedimentatie zorgde voor de aangroei van het
kwelderwallenlandschap en veroorzaakte ook de verzanding
van deze zeeboezem. Rond het jaar 1100 is de vorming van
het grondgebied voor het merendeel voltooid.

Het gebied bestaat uit een opeenvolging van parallel
lopende kwelderwallen, die aan het begin en eind
afbuigen in zuidelijke richting. De oudste van deze
walllen ligt het meest zuidelijk. Hierop liggen
tegenwoordig de dorpen Kruisweg, Kloosterburen en
Molenrij. Deze kwelderwal gaat in het noordwesten over
in een iets noorderlijker gelegen wal; op dit punt ligt
het dorp Hornhuizen. Verder ligt op deze noordelijke
kwelderwal het dorp Kleine Huisjes.

2.2 Bewoningsgeschiedenis

Men neemt aan dat een primitieve bedijking het
schiereiland (begrensd door het Reitdiep, de Lauwerszee
en de Hunzezeeboezem) afsloot van het omringende water.
Ten noorden van deze bedijking is waarschijnlijk in het
toen nog buitendijkss kwelderlandschap een
Norbertijnerklooster gesticht (1175). De kloosterlingen
wierpen een rechthoekige wierde op tegen het
overstromingsgevaar. Vanuit dit klooster werd de verdere
bedijking geïnitieerd. Op de kwelderwal van Hornhuizen -
Kleine Huisjes werd de Oude Dijk aangelegd die deel
uitmaakte van de totale bedijking van het Hogeland.
Tussen Hornhuizen en Kleine Huisjes kan men het tracé
van de dijk nog herkennen aan de rij boerderijen die aan
de landzijde liggen.

Met het frequenter optreden van stormvloeden en
overstromingen in de veertiende tot achttiende eeuw
groeide de noodzaak tot de ophoging van dijken. In 1718,
na de Kerstvloedoverstroming (1717) werd 'de zeedijk',
ook wel Middeldijk genoemd, aangelegd. Deze loopt van
Hornhuizen richting Wierhuizen (een groepje boerderijen
ten noordoosten van Kleine Huisjes). De Middeldijk volgt
voor het grootste deel het tracé van de oude dijk.
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Buiten dit bedijkte deel ging het aanslibben verder
zodat het buitendijkse hoger kwam te liggen dan het
binnendijkse deel. De hoogteverschillen variëren van 0,2
meter +NAP in het oude land tot 1,8 meter +NAP in de
later voltooide inpolderingen.

De afwatering geschiedde via de oude getijdegeulen in
noordelijke richting naar de Waddenzee. Na de verzanding
van de Hunzezeeboezem en de aanleg van de dijken vindt
de afwatering in omgekeerde richting plaats. Het water
van de Hunze stroomt dan via het Reitdiep in westelijke
richting. Maar ook in kleinere maren als het
Uilenestermaar, het Broekstermaar en het
Molenrijgstermaar keerde de stroomrichting.



3 Agrarisch grondgebruik

Kenmerkend voor het gebied het Hogeland waarvan deze
gemeente 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 negentiende eeuw. Oorzaken hiervan waren o.a. de
veepest, de verbetering van de waterbeheersing en de
grote vraag naar akkerbouwprodukten.

AGRARISCH GRONDGEBRUIK GEMEENTE KLOOSTERBUREN

jaar % akker-
bouw

% gras-
land

% tuin-
bouw

tot. opp.
cultuurgrond
(ha)

1815
1833
1862
1885
1930

56,0
63,9
81,3
90,9
85,1

44,0
35,0
18,7
7,8
13,9

1,1

1,3
1,0

1783,58
2004,29
1998,40
1989,86
2795,13
= = = = = = = = s = = = :s:
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bron: E.ü. Hofstee (1985)

Ituinbouu
233 grasland
EEJakkerbouu

Kloosterburen was in 1815 de gemeente waar de omslag van
veeteelt naar akkerbouw het verst was gevorderd. De vrij
omvangrijke inpolderingen die de gemeente kende hebben
waarschijnlijk bijgedragen aan een 'moderne'
bedrijfsvoering, c.q. het toepassen van nieuwe
1andbouwmethodes op nog leeg net ingepolderd terrein.

De sterkste groei van het oppervlak akkerbouwland vindt
plaats in de jaren 1833 tot 1862 en deze zet door tot
rond 1885. Dan bereikt het akkerbouwareaal zijn grootste
omvang: negentig procent van de beschikbare
cultuurgrond. In 1930 was onder druk van de tweede
landbouwcrisis het percentage bouwland weer gedaald van
90% naar 85%.



Het aanslibben van het buitendijkse kwelderland heeft
geresulteerd in een serie van inpolderingen en
bedijkingen in de gemeente. Tussen 1802 en 1815 werden
verscheidene polders aangelegd: de Zeven Boerenpolder
(1802), de Feddemapolder (1804), de Hornhuisterpolder
(1806), de Bokumerpolder (1809) en de Ikemapolder
(1809).

Na 1815 werden de uitbreidingen iets grootschaliger met
de Negen Boerenpolder (1872), de Westpolder (1876) en de
Julianapolder (1923). De totale opppervlakte ingepolderd
gebied beslaat 1300 a 1400 ha, d.w.z. rond 40% van de
huidige gemeentegrond is ingepolderd.

Enkele van de inpolderingsdijken zijn nog zichtbaar in
het landschap. Van andere dijken is het tracé alleen nog
te herkennen aan een verschil in perceelsstructuur of
aan de ligging van de boerenbedrijven aan de landkant
van de dijk.

De verkavelingsstructuur van de gemeente varieert naar
ouderdom van de grond. Op de kwelderwal van Hornhuizen-
Molenrij komt een rechthoekige blokverkaveling voor. In
de uiterste zuidwesthoek van de gemeente is dit
verkavelingstype onregelmatiger, wat duidt op een hogere
ouderdom. In de inpolderingen is in het algemeen een
opstrekkende heerdenverkaveling aan te treffen. Deze
verkavelingstructuur is gebaseerd op 'het recht van
opstrek1: het land dat aan dat van een eigenaar-boer
aanslibde, werd bezit van deze boer. Uitzondering hierop
vormen de Bokumer- en Feddemapolder; deze kennen een
meer blokvormig verkavelingspatroon. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat deze delen al vroeg in eigendom
waren van de desbetreffende boeren. (Na herhaalde
stormvloeden in de zeventiende eeuw steeg de zeespiegel
en werd het land opnieuw overstroomd.)

Net als in de gemeenten Leens en Ulrum heeft ook in
Kloosterburen de in 1985 gerealiseerde ruilverkaveling
verandering in het verkavelingspatroon gebracht.



4 Infrastructuur

4.1 Landwegen

De wegenstructuur in de gemeente Kloosterburen wordt
bepaald door:

- de aanwezigheid van de kwelderwallen,
- de zich daarop bevindende dorpen en boerderijen
- bestaande elementen als dijken en veepaden
- boerderijen verspreid voorkomend in het veld.

De ontwikkelingskaartjes (zie volgende pagina) waarvan
de verharding van het wegenpatroon is af te lezen, laten
een opvallend beeld zien: rond 1850 geen verharde wegen,
rond 1900 een spectaculaire groei van de verharding,
rond 1940 nauwelijks nog veranderingen in het
verhardingspatroon t.o.v. 1900.

De wegen lopen voor een deel parallel aan de
kwelderwallenstructuur die in hoofdstuk 2 is besproken;
de hoofdweg van de gemeente verbindt vier dorpen met
elkaar en buigt dan sterk af in zuidoostelijke richting.
De loop van een tweede kwelderwal is terug te vinden in
de weg van Kleine Huisjes naar Hornhuizen. Deze wegen
vormen samen met de weg van Kruisweg naar Leens de
belangrijkste verbindingen in de gemeente.

Bovengenoemde wegen plus bijna alle toegangswegen tot de
boerderijen zijn in de periode 1850-1900 verhard, ook de
weg door de Westpolder, die direct na de drooglegging in
1875 werd aangelegd. Tussen 1900-1940 volgt nog een
enkele toegangsweg tot een boerenbedrijf. Na 1940 worden
pas de Schapeweg en de Breewelsterweg verhard, waardoor
de westzijde van de gemeente vanuit de gemeente Ulrum
beter toegankelijk wordt.

4.2 Waterwegen

In het zuiden van de gemeente lopen een aantal
waterwegen die zijn ontstaan vanuit natuurlijke
getij degeulen.

- Broekstermaar (natuurlijk)
- Hoornse Vaart (natuurlijk, later vergraven)
- Molenrijgstermaar (natuurlijk)
- Pieterbuurstermaar (natuurlijk)
- Uilenestermaar (natuurlijk)

In verhouding tot de omliggende gemeenten is het aantal
vaarwegen in Kloosterburen beperkt. Er is dan ook maar
één dorp met een haventje in de kern: Molenrij. Ten
zuiden van Kruisweg, bij de boerderij "'t Uilnest", ligt
een tweede afmeerplaats.
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De waterwegen dienden zowel voor de afwatering van het
gebied, als voor het vervoer van goederen en personen.
Voor de opkomst van het vervoer over de weg is men voor
de aan- en afvoer van goederen en personen, aangewezen
op het Molenrijgstermaar en het Uilenestermaar.
Tegenwoordig dienen deze waterwegen voornamelijk nog
voor de afwatering van het land.

Alle natuurlijke vaarwegen komen uit op de Hoornse
vaart, die samen met het Broekstermaar en het
Pieterbuurstermaar een deel van de natuurlijke grens in
het zuidoosten van de gemeente vormt. Via de Hoornse
vaart kon men de rest van de provincie Groningen
bereiken.

4.3 Overig vervoer

Na de verharding van de meeste wegen rond 1900, komt het
wegverkeer op. Boderijders en een buscompagnie zijn
actief in het wegvervoer.

Het goederenvervoer wordt vanaf het begin van deze eeuw
voor een groot deel geregeld via een systeem van
boderijders. Eerst met de hondekar of paard-en-wagen,
later met de vrachtauto, worden goederen op bestelling
uit de stad Groningen gehaald en aan huis afgeleverd. Zo
rijden P. Staal uit Kloosterburen en A. Lantinga uit
Hornhuizen in 1935 twee maal per week naar de stad.

Voor het personenvervoer zorgt Busdienst de Marne
N.V.(nu GADO), gevestigd in Zoutkamp. In Hornhuizen was
een eindstation (1938) met een depot voor de bussen.



5 Nederzettingsstructuur

5.1 Algemeen

De agrarische gemeente Kloosterburen bestaat uit een
aantal dorpen en verspreid liggende bebouwing. De dorpen
komen in de volgende paragraaf aan de orde. De
verspreide bebouwing in paragraaf 5.3. In deze paragraaf
wordt een beeld geschetst van de bevolkings- en
woningaantallen.

inwoners in de gemeente Kloosterburen

jaar 1796 1859 1869 1879 1899 1930 1947 1987
aantal 840 1609 1795 2005 1982 2091 2278 1743

woningen in de gemeente Kloosterburen

jaar
aantal

1859
263

1899
343

1930
518

1947
548

1987
651

inwoners- en uoningaarrtallen

inuoners
1859 1835 1930 1947

bronnen: - volkstellingen
- r* c c-

Het inwonertal vertoont tot 1947 een stijgende lijn. In
de periode van 1947-1987 daalt het. Uit de tabel blijkt
dat vooral de periode 1859-1879 een grote groei laat
zien: 396 personen, bijna 20 per jaar. Eén van de
redenen van deze groei zijn de ontwikkelingen in de
akkerbouw; de vraag naar arbeiders werd groter.

In de volgende 20 jaar daalt het inwonertal met 23
personen. Vermoedelijk is de eerste landbouwcrisis
hierop van invloed geweest. Tussen 1899 en 1947 treedt
een licht herstel op: een groei van 296 mensen, ruim 6
per jaar. Het inwonertal is in 1987 aanzienlijk gedaald.

8



De uitbreiding van de woningvoorraad vertoont een beeld
dat niet in de pas loopt met de bevolkingsgroei. Tussen
1859-1899 stijgt de woningvoorraad met 80 panden. Door
de groei van het inwonertal t.o.v. de woningvoorraad
daalt de bewoningsdichtheid slechts licht, van 6,1 naar
5,8. Pas na 1899 voert men de woningproduktie op. Tot
1930 komen er 175 woningen bij. De woningbezetting daalt
verder van 5,8 (1899) naar 4,0 (1930) en blijft dan tot
1947 nagenoeg stabiel.

Net als de gemeenten Ulrum en Leens, vangt de gemeente
Kloosterburen omstreeks 1915 aan met de bouw van
woningwetwoningen. Ook wordt er vanaf 1919 van de
landarbeiderswet gebruik gemaakt; in 1941 zijn er 20
landarbeiders met een plaatsje (stukje grond met
woning).



5.2 Nederzettingsstructuur per dorp

Kloosterburen

Kloosterburen, voor 1820 Oldenclooster genaamd, is de
oudste plaats van deze gemeente. In 1175 werd een
klooster gesticht, dat de aanleiding vormde tot het
ontstaan van het hoofddorp van de gemeente. De
kloosterlingen kozen een locatie uit op de oudste
kwelderwal en hoogden voor het overstromingsgevaar een
stuk grond op. Na de bedijking ten noorden van het dorp,
werd deze wierde omgracht. Het klooster stond omgracht
in de noordwesthoek van een vierkante grotere
omgrachting. Binnen het grotere vierkant lagen enkele
boerderijen die de bewoners van het klooster van voedsel
voorzagen. Het kaartje van 1729 geeft deze structuur
duidelijk weer.

K

KLOOSTERBUREn
IN HET JAAJ=i. 1729

bron: R.F. Hegge, Geschiedenis van de voormalige
kloosters in de Marne, 1946.
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1850

De wierdestructuur in 1850 vertoont weinig veranderingen
t.o.v. die op het kaartje uit 1729. De vorm van de
opgehoogde wierde met de vierkante buitenste omgrachting
is duidelijk herkenbaar. De grachten zijn echter
gedempt. In de noordwesthoek van het vierkant is de oude
bebouwing van Kloosterburen geconcentreerd.

1850-1900

Ten gevolge van de oorspronkelijke aanwezigheid van een
klooster behoort Kloosterburen samen met (Wehe)-den
Hoorn tot de twee rooms-katholieke enclaves die het
Hogeland rijk is. Dit komt tot uiting in een aantal
gebouwen, die er tussen 1850 en 1900 worden neergezet,
zoals de naar verhouding grote R.K.Kerk (arch. P.H.J
Cuypers, 1868), een katholieke school met meesterswoning
en een begraafplaats met kapelletje; allemaal met de
voor de r.k. kerk in die tijd gebruikelijke,
neo-gotische stijlkenmerken.

De woningvoorraad breidt zich tussen 1850-1900 in
verhouding tot andere dorpen in de omgeving, nauwelijks
uit. Deels vindt verdichting plaats binnen de al
aanwezige structuur van de binnengracht en deels
uitbreiding van bebouwing langs de Hoofdstraat.

1900-1940

Ook in periode 1900-1940 blijft de groei van de
woningvoorraad beperkt. Alleen aan de Damsterweg wordt
vanaf de jaren twintig aanzienlijk gebouwd. De gemeente
laat er in 1920 een tweetal blokjes woningwetwoningen
bouwen en in 1926 wordt er een zusterhuis neergezet door
de r.k.kerk, dat dienst doet als bewaar- en naaischool
en als bejaardentehuis. Meer noordelijk aan deze weg
komen een vijftal landarbeiderswoningen te staan.

De Hoofdstraat verdicht zich in deze periode verder maar
wordt nauwelijks langer. Aan deze straat wordt, naast
enkele winkels, een smidse en vrij veel
rentenierswoningen, het gemeentehuis (1913, architect
R. Zeeff) gebouwd. Een opvallend element vormen café-
restaurant Willibrord en het winkelpand "Kromme". Ze
markeren de hoeken, die de Hoofdstraat met de St.
Jansstraat maakt. Door hun forse afmeting en hun hoogte
(twee bouwlagen) geven ze de dorpskern, samen met de
nabij gelegen R.K. Kerk, een 'stedelijk' aanzien.

Een deel van de bebouwing aan de westzijde van de oude
kern is na 1940 vernieuwd en het zuidwestelijke deel van
het vierkant is in 1988 bebouwd. Binnen de
Kloostersingel in de zuidoosthoek staat echter nog
steeds een oude boerderij.

11



Hornhuizen

Hornhuizen ligt in het uiterste noordwesten van de
gemeente Kloosterburen tegen de oude dijk aan, op de
plaats waar de twee kwelderwallen bijeenkomen.
De structuur van het dorp is voor een deel bepaald door
één van de onderliggende wallen, nl. die waarop ook de
dorpen Kloosterburen, Molenrij en Kruisweg liggen.
De bebouwing heeft zich langs de hierop aangelegde weg
(de Tammingastraat) ontwikkeld.

1850

Rond 1850 bestaat Hornhuizen uit zo'n tien vrijstaande
kleine arbeiderswoningen en een oude kerk uit de
veertiende eeuw.

1850-1940

De langgerekte structuur gevormd door de Tammingastraat,
heeft zich in de periode 1850-1900 verder verdicht. In
de periode 1900-1940 vindt een verdubbeling van het
reeds bestaande aantal woningen plaats. Naast de
Tammingastraat richting Kruisweg, wordt nu ook aan de
Dijksterweg, de Borgweg en de Ommelanderweg gebouwd.

De panden in het dorp zijn voor het merendeel vrijstaand
en variëren in grootte. Het oude deel van voor 1900
bestaat uit kleine woningen waaraan meestal veel is
vernieuwd. De woningen die gebouwd zijn tussen 1900-1940
geven een niet zo eenduidig beeld. Vooral de
Tammingastraat biedt een afwisseling van eenvoudige-,
burger-, rentenierswoningen en bedrijfsgebouwtjes van
verschillende ouderdom.

12
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Kleine Huisjes

Kleine Huisjes ligt op de tweede kwelderwal van de
gemeente Kloosterburen, even ten noorden van het dorp
Molenrij. Op dezelfde kwelderwal liggen aan de landkant
van de oude zeedijk (die later werd vervangen door de
Middeldijk), vele grote boerenbedrijven.

Kleine Huisjes dankt zijn ontstaan aan de uitbreiding
van landerijen ('recht van opstrek') door de 'nieuwe'
inpolderingen na 1850. De boerenbedrijven hadden veel
arbeiders nodig. Deze zochten een woonplaats in de
nabijheid van de boerderijen, meestal op een kruising
van ontsluitingswegen.

De structuur van Kleine Huisjes wordt gevormd door drie
wegen: één over de kwelderwal (de Dijksterweg), één in
zuidelijke richting naar Molenrij (de Witherenweg) en
één in noordelijke richting naar de boerderij
"Feddemaheerd" (de Feddemaweg). Het beeld van dit
'arbeiderswegdorp' wordt bepaald door kleine huisjes,
vrijstaand of 'twee-onder-één-kap', gelegen op percelen
van een beperkte omvang, die zich aaneenrijgen langs de
'kruising' van wegen.

1850

In 1850 wordt het dorp op de kaart nog niet genoemd; wel
staan er dan aan de Witherenweg vier kleine woningen.

1850-1940

Tussen 1850-1900 vindt een aanzienlijke groei plaats en
krijgt het dorp zijn naam. Tot 1940 is er echter
nauwelijks meer sprake van enige uitbreiding van de
woningvoorraad. Incidenteel wordt in de jaren dertig een
negentiende-eeuwse arbeiderswoning vervangen.
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Kruisweg

Kruisweg ligt even ten oosten van Hornhuizen op dezelfde
kwelderwal. Pas na 1940 krijgt het dorp de naam
Kruisweg. Voordien werd de bebouwing hier "Uilennest"
genoemd naar de meer zuidelijk gelegen boerderij aan het
Uilenestermaar.

Kruisweg bestaat zoals de naam al zegt uit een kruising
van wegen (de op de kwelderwal gelegen Marneweg, die
doorsneden wordt door de Leensterweg/Hogeweg). Evenals
Kleine Huisjes dankt het zijn ontstaan aan de 'nieuwe'
inpolderingen.

1850

Het dorp bestond rond 1850 slechts uit enkele huisjes,
die vrij geconcentreerd aan de Marneweg (de
verbindingsweg tussen Hornhuizen en Kloosterburen)
voorkwamen. Daarnaast lag er verspreid enige bebouwing
aan de weg naar het zuiden richting Leens (Leensterweg).

1850-1940

Tussen 1850 en 1900 groeide de woningvoorraad sterk. De
woningbehoefte van de losse arbeiders, die werkzaam
waren op de omliggende akkerbouwbedrijven, resulteerde
in een sterke toename van woningen in Kruisweg. De
woningen worden aan de Marneweg en aan de Leensterweg
gebouwd.

Tot 1940 vindt er nauwelijks meer uitbreiding van de
woningvoorraad plaats. De bestaande kruisstructuur wordt
verder ingevuld en een aantal negentiende-eeuwse
arbeiderswoningen wordt vervangen door eenvoudige
dertiger-j aren-woningen.

14



Molenrij

Molenrij (eerder ook wel Molenrijge genaamd) maakt deel
uit van de rij dorpen Hornhuizen-Kruisweg-Kloosterburen-
Molenrij, die alle op de oudste kwelderwal van de
gemeente liggen. Kleine Huisjes ligt even ten noorden
van het hier besproken dorp. De nederzettingsstructuur
wordt bepaald door de hoofdweg (de H. van Cappenbergweg)
en het haaks daarop gelegen Molenrijgstermaar. Het
haventje van dit maar ligt precies tegenover de
Witherenweg naar Kleine Huisjes.

Molenrij is het enige dorp in de gemeente dat een
haventje heeft vanwaar men de stad Groningen kan
bereiken. Enige bedrijvigheid was het gevolg: drie
koren- en pelmolens en één cichoreifabriekje. Hier is nu
niets meer van terug te vinden.

1850

Rond 1850 staan de woningen in een vrij aaneengesloten
lintbebouwing aan de H. van Cappenbergweg ten oosten van
het haventje. Hier kan tegenwoordig nog de oudste
bebouwing van het dorp aangetroffen worden, waaronder de
dorpsherberg.

1850-1900

Tussen 1850-1900 breidt de bestaande bebouwing zich uit
met rond de 10 panden. Voor een deel vervangen deze
woningen de oude bebouwing van voor 1850. Aan de van

nC>9 WA<^J vt^ v u n u

nog een boerderij gebouwd.

1900-1940

In deze periode komt er nog een vijftiental, meest
eenvoudige, woningen bij waaronder drie blokjes woningen
t.b.v. de armenzorg (aan de Haven). Aan de hoofdweg
richting Kloosterburen wordt in de jaren dertig een
aantal burgerwoningen gebouwd. Verder wordt een aantal
woningen vernieuwd.

15



5.3 Verspreide bebouwing

De verspreide bebouwing bestaat uit boerderijen en
arbeiderswoningen. Deze laatste stonden op het erf van
de boer of waren gelegen in het veld. Een uitzondering
hierop vormt het streekje arbeiderswoningen van
Westerklooster, even ten westen van het klooster te
Kloosterburen. Dit gehucht was met 10 woningen weinig
kleiner dan bijv. Kruisweg in 1850. Westerklooster heeft
zich echter niet verder uitgebreid.

Wat opvalt in deze gemeente is dat de boerderijen voor
het merendeel direct achter de oude zeedijk (12/13de
eeuw) liggen. Voorbeelden hiervan zijn "Feddemaheerd",
"Nieuw en Oud Bokum" en "Ikemaheerd". In de 'nieuwe'
polders is slechts één boerderij te vinden. Door het
recht van opstrek kregen de bestaande boerderijen het
ingepolderde land erbij. Daarom zijn er zo weinig nieuwe
vestigingen in de polders.

De andere boerderijen liggen of vrij in het veld in het
lager gelegen gebied ten zuiden van de dorpenrij (zoals
"Kolham" en "t Uilnest") of in de zuidoosthoek van de
gemeente. Deze laatste liggen veelal op de oudste
kwelderwal, die hier afbuigt in zuidelijke richting. Een
voorbeeld hiervan is "Nijenklooster" (de naam is
afgeleid van het oude mannenklooster dat hier in 1204
gesticht werd).

In verhouding tot de omringende gemeenten heeft na 1850
in Kloosterburen nog een vrij grote uitbreiding van het
aantal boerderijen plaatsgevonden. Tussen 1850 en 1900
kwamen er zo'n 15 boerderijen bij. Een deel hiervan ligt
ten zuiden van de kwelderwal waar de dorpen op liggen.
De rest van de boerderijen bevindt zich tussen de reeds
bestaande boerderijen achter de oude dijk. Na 1900 is
het aantal boerderijen nauwelijks meer uitgebreid.

Direct bij de boerderijen zijn op verschillende plaatsen
nog arbeiderswoningen gebouwd. Voor het merendeel zijn
deze inmiddels afgebroken of als opslagplaats in
gebruik. De woningen die nog bewoond zijn, zijn vaak
sterk verbouwd.

Afhankelijk van het jaar van inpoldering komen aan de
zuidkant van de 'nieuwe' dijken geïsoleerd gelegen
arbeiderswoningen voor. Vele van deze kleine woningen
zijn inmiddels al weer verdwenen. In deze gemeente staat
aan de Ommelanderweg tegen de Ommelanderzeedijk nog één
exemplaar in redelijke, en in de Westpolder één in zeer
vervallen staat.
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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)
1.2 stedelijke villagebieden

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 1850
-gereconstrueerd gebied
-hoofdinfrastructuur

In de gemeente Kloosterburen is een stedebouwkundige
typologie achterwege gelaten omdat hier geen sprake is
van een vermeldenswaardige uitbreiding. De verdichting in
de dorpen heeft voornamelijk plaatsgevonden langs het in
1850 al aanwezige stratenpatroon en/of de bebouwing heeft
zich uitgebreid langs bestaande (doorgaande) wegen.
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6.2 Inventarisatie van de bouwkunst

De inventarisatie van de bouwkunst heeft als doel de
(meest) kenmerkende objecten en complexen voor de
ruimtelijke, functionele en architectuur-historische
ontwikkelingen in de periode 1850-1940 vast te leggen.
Essentieel voor de inventarisatie is dat ze 'breed' wordt
uitgevoerd. Omdat er in de periode 1850-1940 erg veel
gebouwd is heeft de Rijksdienst voor Monumentenzorg als
uitgangspunt geformuleerd dat er bij de selectie van
objecten/complexen sprake moet zijn van een "herkenbare
mate van representativiteit voor de cultuurhistorische
ontwikkelingen van de betreffende bouwperiode in de
ruimste zin van het woord".

Om het wat overzichtelijker te maken is voor de
inventarisatie in de provincie Groningen een onderscheid
gemaakt tussen twee categorieën objecten/complexen:

1 die objecten/complexen die een sociaal, economisch of
cultuur-historisch belang vertegenwoordigen. Binnen deze
categorie vallen objecten/complexen als fabrieken,
scholen, kerken, bruggen, boerderijen etc.

2 die objecten die een representatief beeld geven van de
woonbebouwing in de verschillende gemeenten.
Daarnaast kan er bij beide categorieën sprake zijn van
een extra, de architectonische kwaliteit betreffende,
waardering.

Als algemene regel bij de selectie van deze twee
categorieën bouwwerken geldt dat ze gaaf moeten zijn. Dat
wil zeggen, er mogen aan het bouwwerk geen ingrepen
hebben plaatsgevonden die het in zijn grondvorm hebben
aangetast. (Gaaf betekent dus niet per se: goed
onderhouden.) Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de
regel. Het gaat dan om voorbeelden van objecten/complexen
die zeer schaars zijn in de provincie als geheel of in de
gemeenten afzonderlijk. Bij dergelijke voorbeelden wordt
het criterium gaafheid vervangen door dat van
schaarsheid/zeldzaamheid.

Op de volgende pagina staat een kaart waarop alle in deze
gemeente geïnventariseerde objecten met een stip zijn
aangegeven.

De resultaten van de objectinventarisatie zijn verzameld
in een aparte bij lage (Inventarisatie van de Bouwkunst),
waarin zijn opgenomen een volledige uitdraai van de
inventarisatieformulieren, een afbeelding van alle
geïnventariseerde objecten en een lijst met adressen van
de panden.
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