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INLEIDING
De gemeentebeschrijving van Usquert 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 1850-19^0. 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 geinventariseerd.
De inventarisatie heeft tevens als toetsing gediend van
de regio- en gemeentebeschrijving.
In de gemeentebeschrijving van Usquert wordt in het kort
een beeld geschetst van de ontwikkelingsgeschiedenis
van de gemeente tot 19^0. De volgende aspecten komen
hierbij aan de orde:
1
2
3
k
5

begrenzing en ligging van het gebied
ontstaansgeschiedenis
grondgebruik
infrastructuur
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 USQUERT
1 Ligging
De gemeente Usquert ligt in het noorden van de provincie
Groningen. Het gebied wordt in het zuiden begrensd door
de gemeente Kantens, in het westen door de gemeente
Warffum en in het oosten door de gemeente Hefshuizen.
Aan de noordkant ligt de Waddenzee. Het grondgebied van
de gemeente bestaat uit 355^ ha. waaronder 9^0 ha.
kwelderland.
Het enige dorp in de gemeente is Usquert. De verspreide
bebouwing bestaat onder andere uit het gehucht Wadwerd
en de buurtschappen De Streek en Westerhorn.
Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1990 maakt
de gemeente Usquert samen met Kantens, Hefshuizen en
Warffum deel uit van de nieuwe gemeente Hefshuizen.

2 Ontstaansgeschiedenis
2.1 Geologische geschiedenis
Het gemeentelijk grondgebied van Usquert kent een
duidelijke tweedeling in ontstaanstijd. Eenderde deel is
gevormd voor het begin van de jaartelling, terwijl de
rest van de gemeente bestaat uit ingepolderd gebied uit
de achttiende en negentiende eeuw.
Rond 2500 voor Christus bestond het noorden van
Groningen nog grotendeels uit water. Daarna groeide door
aanslibbing en veenvorming het landschap aan. De vorming
van het oude deel van de gemeente Usquert vond plaats
tussen 1000-600 voor Christus tijdens een
transgressiefase (= periode waarin de zeespiegel
stijgt). Door sedimentatie ontstaat een langgerekte
kwelderwal, die van Winsum via Warffum naar Usquert
loopt en dan in zuidelijke richting afbuigt naar
Middelstum. In de periode van 50 voor - 300 na Chr.
groeit deze kwelderwal vanaf Usquert in oostelijke en
westelijke richting aan, respectievelijk naar
Roodeschool en Eenrum.
Tot de eerste bedijkingen bleef het gebied onder invloed
van de zee staan. Transgressiefasen werden afgewisseld
door perioden van betrekkelijke rust met weinig
overstromingen (regressiefasen). Tijdens de
overstromingen vond sedimentatie plaats, terwijl in de
regressiefasen vegetatie tot ontwikkeling kon komen.
Door de aanleg van dijken werd de zee bedwongen.
Het aanslibben van kwelderland buiten de eerste dijken
zette zich echter voort, waardoor dit gebied in de
achttiende en negentiende eeuw kon worden ingepolderd.
Deze polders liggen in het algemeen iets hoger dan het
oude land dat bovendien is ingeklonken. De hoogte in de
gemeente Usquert varieert van 0,5 meter +N.A.P. in het
oude land tot 2,5 meter +N.A.P in de inpolderingen. De
bodem in de gemeente bestaat hoofdzakelijk uit lichte
zavel en (jonge) klei.
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2.2 Bewoningsgeschiedenis
De eerste bewoners in dit gebied vestigen zich
waarschijnlijk rond 600 voor Christus op de kwelderwal.
Deze is dan zo hoog opgeslibd, dat hij voor bewoning
geschikt is. De transgressiefase die optreedt tussen
500-50 voor Chr. noodzaakt de bewoners tot het ophogen
van hun woonplaatsen, waardoor wierden ontstaan: o.a.
Usquert.
Om zich tegen het oprukkende zeewater te beschermen
werd in de twaalfde è dertiende eeuw de Oude Dijk
aangelegd, een zeedijk die de hele Groningse kust
omvatte en nu voor het grootste deel is afgegraven.
Deze dijk liep even ten noorden van het dorp Usquert.
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
binnen de zeewering te liggen.
Door het voortdurende aanslibben van kwelderland en de
aanleg van dijken ontstonden er problemen met de
afwatering. Oorspronkelijk vond de afwatering in het
oude deel van Usquert in noordelijke richting plaats via
een voormalige getijdegeul: het Usquerdermaar. Toen de
waterafvoer naar de Waddenzee steeds problematischer
ging verlopen, vond er een totale omkering van de
stroomrichting plaats. Het Usquerdermaar loost nu in
zuidelijke richting op het Warffumermaar dat in het
Winsumerdiep uitmondt.
De afwatering in de polders geschiedt nog wel in
noordelijke richting via het Noordpolderkanaal. Dit
kanaal loost via het Zijlriet bij de Noordpolderzijl op
de Waddenzee. Door de aanleg van een gemaal in I98O-I98I
heeft de sluis uit 1811 zijn functie verloren en is
dichtgemaakt; alleen aan de landzijde zijn de muren en
landhoofden nog zichtbaar.

3 Agrarisch grondgebruik
Kenmerkend voor het gebied het Hogeland, waarvan de
gemeente Usquert deel uitmaakt, zijn de diverse
inpolderingen en de ontwikkelingen in de landbouw. De
omslag van gras- naar bouwland in de negentiende eeuw is
één van deze ontwikkelingen.
AGRARISCH GRONDGEBRUIK GEMEENTE USQUERT
jaar

% akkerbouw

% grasland

1815

35.6
54,1
73.9
87.0
80.8

64,4
44.8
26,1
11.9
17.5

1833
1862
1885
1930

% tuinbouw

1.1
1.1

1,7

tot. opp.
cultuurgrond
(ha)
2007,18
2262.05
2311.96
2292,50
2575.11

agrarisch grondgebruik
100 p
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50
| tuinhouu
S S grasland
ESakkerbouu

25
0
1315

1333 18&2

1885

1930

bron: E.W. Hofstee

Uit b o v e n s t a a n d s t a a f d i a g r a m en tabel b l i j k t dat in I833
de v e r h o u d i n g g r a s l a n d - b o u w l a n d o m g e s l a g e n is ten gunste
van b o u w l a n d . O o r z a k e n van deze o m s l a g zijn o.a. de
v e e p e s t , de v e r b e t e r i n g van de w a t e r b e h e e r s i n g en de
g r o t e v r a a g naar a k k e r b o u w p r o d u k t e n . Tot I885 n e e m t het
p e r c e n t a g e b o u w l a n d toe tot b i j n a n e g e n t i g p r o c e n t van
de t o t a l e o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d .

Dat het de boeren in Usquert goed ging blijkt uit het
feit dat in de twintiger jaren twaalf van hen miljonair
waren. Naast rijk waren de boeren ook vooruitstrevend:
Usquert is de tweede plaats in Groningen waar de tractor
wordt geïntroduceerd. Als gevolg van de landbouwcrisis
is in 1930 het percentage bouwland afgenomen ten gunste
van de oppervlakte grasland.
Het aanslibben van kwelderland heeft geleid tot
verschillende inpolderingen en bedijkingen. Tussen 1718
en 1892 zijn de volgende gebieden, die tweederde van het
gemeentelijk grondgebied van Usquert beslaan,
ingepolderd:
- 1718 Uiterdijkse Landen (Middendijk)
- 1811 Noordpolder (Noorderdijk)
- 1892 Lauwerpolder (Zeedijk)
Zoals in de 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
perceelsscheiding, waardoor in het oude deel van de
gemeente de zgn. onregelmatige blokverkaveling ontstond.
In de ingepolderde gebieden komt opstrekkende
heerdenverkaveling voor. Deze verkavelingsstructuur is
ontstaan als gevolg van het recht van opstrek. Dit hield
in dat alle land dat aan het land van een boer
vastslibde, eigendom werd van deze boer. Op deze manier
ontstonden op den duur langgerekte (opstrekkende)
kavels.
Door de ruilverkaveling "Noordpolder" (1985) is het oude
verkavelingspatroon aan veranderingen onderhevig. Ter
verhoging van de landbouwproduktie (o.a. vanwege de
betere bewerkbaarheid van het land met machines) komen
er grotere en beter gevormde kavels tot stand.

4 Infrastructuur
4 . 1 Landwegen
De wegenstructuur in de gemeente Usquert wordt bepaald
door:
- de aanwezigheid van kwelderwallen
- het op één van deze kwelderwallen gelegen wierdedorp
Usquert
- de aanwezigheid van het Noordpolderkanaal
- boerderijen die verspreid voorkomen.
Rond 1850 is de weg Groningen-Winsum-Warffum-UsquertRoodeschool reeds verhard. Ook de wegen van Usquert
richting Middelstum en naar het Noordpolderkanaal zijn
verhard. Door deze vroege verharding van de
belangrijkste wegen verandert er tussen I85O en 1940
vrij weinig. Er worden dan alleen nog wegen naar
verspreid liggende boerderijen verhard.
4.2 Waterwegen
In de gemeente Usquert komen de volgende waterwegen
voor:
- Noordpolderkanaal (gegraven in 1811)
- Usquerdermaar (natuurlijk)
- Zijlriet (gegraven in 1811)
Het Noordpolderkanaal werd vroeger gebruikt voor de
afwatering en voor het vervoer van landbouwprodukten.
Opvallend in de Noordpolder zijn de vele vaste
plaatbruggen, deels voor het wegverkeer naar de
boerderijen, deels voor de bereikbaarheid van het land
met machines. In de gemeente Usquert komen maar liefst
22 van deze bruggen voor, waarvan het merendeel tussen
1915-1945 is vernieuwd of gebouwd.
Het Usquerdermaar vormt in het zuiden van de gemeente de
natuurlijke grens met de gemeente Kantens. Het werd
gebruikt voor personen- en goederenvervoer en voor de
afwatering. Aan de monding van het Usquerdermaar in het
zuiden van Usquert is nog steeds een haventje. Vlakbij
het dorp bevindt zich over het Usquerdermaar naar de
boerderij Kruisstee nog een ophaalbrug (gebouwd tussen
1915-1945) met opbouw.
Het Zijlriet werd gegraven om het overtollige
binnenwater van de Noordpolder naar het wad af te
voeren. Het buitendijkse deel van het Zijlriet werd door
de Usquerder garanalenvissers gebruikt als aanlegplaats
voor hun schepen.
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4 . 3 Spoorwegen
In 1884 wordt door de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen de spoorlijn Groningen-Delfzijl via
Sauwerd aangelegd. In 1891 begint de Groninger Locaal
Spoorwegmaatschappij (met subsidie van het Rijk) met de
aanleg van de spoorweg Sauwerd-Roodeschool via o.a.
Winsum-Warffum-Usquert. De lijn wordt in 1893 voor het
publiek geopend. De trein stopte in de gemeente Usquert
bij de halteplaats Wadwerd, het station Usquert en bij
de halteplaats Munnikeweg (nu alleen nog in Usquert). In
1967 vraagt de NS toestemming aan het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat om de voormalige GLS-lijn op te
heffen, maar Gedeputeerde Staten van Groningen
verhinderen dit en de lijn is nu nog steeds in gebruik.
Het station uit 1893 is in 1972 afgebroken. Het
bijbehorende koffiehuis "de Landbouw" staat er nog wel
en doet tegenwoordig dienst als woning. Baflo, Warffum
en Winsum kregen een zelfde type station als Usquert.
Alleen dat van Baflo staat er nog.
4.4 Overig vervoer
Naast een van de oudste vormen van vervoer, de boot,
komt vanaf het begin van deze eeuw het vrachtvervoer per
boderijder op. Dit vervoer gebeurde eerst met hondekar
of paard-en-wagen, later met de vrachtauto. In de jaren
dertig gaan nog steeds een beurtschipper en een
boderijder van Usquert naar Groningen op en neer.
Een van de eerste autobussen in Nederland rijdt van
Usquert via Onderdendam naar Groningen v.v. De eerste
rit vindt plaats op 21 juni 1912. Er rijden twee bussen
die elk 24 personen kunnen vervoeren. Op 31 december
1925 wordt de onderneming opgeheven. Een jaar eerder was
in Uithuizen een auto-omnibusdienst opgericht, die van
Uithuizen via Usquert en Kantens naar Groningen v.v.
reed. Deze busdienst gaat in 1929 een
samenwerkingsverband aan met de buslijn KantensGroningen en krijgt de naam VADO (Verenigde
Autobusdienst Onderneming). In 1940 wordt de VADO
overgenomen door de Marnedienst uit Zoutkamp die op zijn
beurt in 1953 door de GADO wordt overgenomen.

5 Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen
Usquert is het enige dorp in de gemeente. Het wordt in
de volgende paragraaf besproken. De verspreide bebouwing
komt in paragraaf 5-3 aan bod. In deze paragraaf wordt
een beeld geschetst van de inwoners- en woningaantallen
in de gemeente.
inwoners in de gemeente Usquert

jaar
aantal

1796
771

1859
1689

1869
1676

1879
1734

1899
1967

1930
1775

1947
1736

1987
1624

woningen in de gemeente Usquert
j aar
aantal

2500

1859
257

1930
471

1899
400

1947
493

1987
646

inuoners- en uoningaantallen

2000
1500
1000
500

üSuomngen
•inuoners

0
1859

1899

1930

3947

bronnen: - volkstellingen

Uit de tabel blijkt dat tot 1899 het inwonertal
toeneemt, terwijl daarna het aantal inwoners alleen nog
maar daalt. Tussen 1879 en 1899 is de toename het
grootst: +223, gemiddeld bijna 12 per jaar. Tussen 1899
en 1947 wordt deze groei echter teniet gedaan door een
bijna evengrote daling: -231 personen. Een oorzaak zou
kunnen zijn de mechanisatie in de landbouw en het
stoppen van de inpolderingen. In 1947 wonen er bijna
evenveel mensen in Usquert als in 1879» Van 1947 tot
1987 treedt een daling van 112 personen op.

8

Tussen 1859-1899 wordt de woningvoorraad met 143 huizen
uitgebreid. Hierdoor daalt de woningbezetting van 6,6 in
1859 tot 4,9 personen per woning in 1899- Tussen
1899-1930 komen er 71 woningen bij en van 1930 tot 19^7
nog 22. Door de afname van het aantal inwoners daalt de
woningbezetting in 1930 tot 3,8 en in 19^7 tot 3,5
personen per woning.

5.2 Nederzettingsstructuur per dorp
Usquert
Usquert is voor het begin van de jaartelling ontstaan
als een radiaire wierde op een kwelderwal. Van
oorsprong is Usquert naast een landbouwnederzetting
tevens een vissersdorp. Voor de inpoldering van de
Uiterdijkse landen in 1718 lag het dorp direct aan de
Waddenzee waartegen het beschermd werd door de Oude
Dijk. Tegenwoordig zijn er nog enkele vissers met een
eigen visafslag bij de Noordpolderzijl.
In het zuiden van het dorp stroomt het Usquerdermaar en
bevindt zich een haventje. Centraal op de wierde (zie
kaart 'Gebieden', 1*) staat de Nederlands Hervormde kerk
uit de dertiende eeuw met een toren uit I869.
Voor 1850
Voor I85O is de bebouwing op de wierde geconcentreerd
langs de ringweg, gevormd door de Raadhuisstraat, de
Boermanjeweg, de Schoolstraat en de Hoofdstraat. Er is
sprake van een vrijwel aaneengesloten bebouwing. Buiten
de wierde bevinden zich nog enkele woningen ten zuiden
van de Oude Dijk, bij het haventje en langs de
uitvalswegen.
1850-1900
Tussen I85O en 1900 worden er een aantal nieuwe straten
aangelegd op de wierde. Aan de zuidkant van het dorp
komt in 1893 de spoorlijn, die de aanleg van de
Stationsstraat tot gevolg heeft. Aan de andere kant van
de spoorlijn komt het gebied bij de haven tot
ontwikkeling. Verder vindt in deze periode verdichting
plaats langs de uitvalswegen richting Warffum en
Uithuizen en aan de weg naar de polder.
De uitbreiding op de wierde vindt plaats langs de nieuw
aangelegde wegen: de Hoogtjesstraat en de Jacobstraat.
Aan de Hoogtjesstraat worden enkele winkels en
eenvoudige woningen gebouwd. De Jacobstraat krijgt onder
andere een opvallend rijtje arbeiderswoningen met
wolfdak, dat nu voor het merendeel verbouwd/vernieuwd
is. Verder vindt op de wierde verdichting plaats. Aan
de Torenstraat en de Hoofdstraat komen vooral
winkeltjes.
In de omgeving van het station komt een fraai
koffiehuis/hotel met een rijk gedecoreerde houten serre,
dat nu dienst doet als woonhuis met werkplaats. Langs de
spoorlijn, aan de Stationsweg, verrijzen rond de
eeuwwisseling een aantal luxueuze villa's met
eclecticistische decoraties (zie kaart 'Gebieden', 2*).
10
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Bij de haven is enige bedrijvigheid geconcentreerd:
een korenmolen (in 1903 afgebroken) en de zuivelfabriek
"De Concurrent" (I889). Rond 1920 wordt de fabriek
opgeheven wegens het samengaan van de melkfabrieken van
Bedum, Middelstum en Usquert. Hiervoor wordt bij Bedum
een nieuwe, grote melkfabriek (Coöperatieve Fabriek van
Melkprodukten) gebouwd. De zuivelfabriek in Usquert
heeft in de jaren twintig een nieuwe aanbouw gekregen en
heeft een tijdje als winkel gefungeerd. Tegenwoordig
wordt het gebouw als woning gebruikt. Aan de
Havenstraat worden enkele eenvoudige woningen van het
symmetrische type met schilddak neergezet.
Langs de uitvalsweg naar Warffum, de Wadwerderweg,
verrijzen aan de kant van de kern enkele statige huizen.
Verderop aan de weg komen arbeiderswoningen te staan.
Ook aan de weg naar Uithuizen, de Streeksterweg, vindt
verdichting plaats. Hier worden eveneens, afhankelijk
van de nabijheid van de kern, luxe en eenvoudige
woningen neergezet. Het tolhuis dat eind 19de eeuw aan
deze straat wordt gebouwd, staat er nog steeds.
1900-1940
Usquert groeit in deze periode uit tot een welvarend
dorp met een groot aantal winkeltjes. Er vindt vooral
uitbreiding plaats langs de uitvalswegen en in het
zuiden van het dorp, bij de haven.
De rijkdom van de boeren in de gemeente is af te lezen
aan het relatief grote aantal villa's, dat tussen 1900
en 19^0 gebouwd wordt in Usquert. De meeste verrijzen
aan het begin van de Wadwerderweg (zie kaart 'Gebieden',
3 ) . In sterk contrast hiermee staat de bebouwing die
eind jaren twintig aan het meer naar Warffum gelegen
deel van de Wadwerderweg komt te staan. Aan weerszijden
van de weg worden eenvoudige landarbeiderswoningen
neergezet, allemaal op dezelfde rooilijn en op ruime
kavels grond (zie kaart 'Gebieden', 4 ) . Aan het
Lutjebos (zie kaart 'Gebieden', 5) en de Zijlsterweg
(zie kaart 'Gebieden', 6) worden eveneens met behulp van
de landarbeiderswet uit 1918 woningen gebouwd. Met deze
wet konden arbeiders met overheidssteun een woning met
een stukje land kopen; de koopsom moest binnen een
bepaalde periode worden afgelost. De woningen aan het
Lutjebos zijn uit de jaren twintig en die aan de
Zijlsterweg uit de jaren dertig.
Aan de Zijlsterweg staat ook een Gemeentelijk
Verzorgingsgesticht (dagverblijf voor geestelijk
gehandicapten) en een tehuis voor Armlastigen (nu
omgebouwd tot 4 woningen), beide uit het begin van deze
eeuw.
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In het zuiden vindt er nog uitbreiding plaats bij de
haven. Hier worden naast enkele eenvoudige woningen, een
turfhandel-boeskoolfabriek gebouwd en (in een eenvoudig
woonhuis) een limonadefabriekje opgericht.
Aan de Raadhuisstraat wordt in 1929 begonnen met de bouw
van een nieuw gemeentehuis naar een ontwerp van H.P.
Berlage. Op 27 januari 1930 wordt het gemeentehuis
ingewijd. Het is het enige raadhuis dat door Berlage in
Nederland is gebouwd. Zowel aan het ex- als het
interieur zijn nauwelijks veranderingen aangebracht. Na
de gemeentelijke herindeling heeft dit gemeentehuis zijn
functie verloren.

* 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.

12

5-3 Verspreide bebouwing
De verspreide bebouwing bestaat uit het gehucht Wadwerd,
de buurtschappen De Streek en Westerhorn en verspreid
liggende boerderijen en arbeiderswoningen.
Rondom het dorp Usquert liggen een paar riante
boerderijen: Groot Bosch, Kloosterwijtwerd, Kruisstee en
Lutjebosch (alle van voor 1850). Op de plaats van
Kloosterwijtwerd stond van het eind van de twaalfde eeuw
tot de zestiende eeuw een vrouwenklooster van de
Johannieter Orde. De boerderij Kruisstee is gebouwd in
circa 1^50 en herbouwd in I6O9.
Het buurtschap Westerhorn bevindt zich ten zuidwesten
van Usquert en bestaat uit viertal boerderijen,
oorspronkelijk van voor 1Q00.
Het gehucht Wadwerd ligt ten westen van Usquert aan
weerszijden van de oude hoofdweg Groningen-Roodeschool.
Ten noorden van de weg (de voormalige oude dijk) bevindt
zich een strook van zeven imposante boerderijen met
grote erven; twee boerderijen zijn gebouwd voor 1850 en
de overige in de periode 1850-1900. Ten zuiden van de
weg staat één grote villa uit plm. 1907 met boerderij en
rij arbeiderswoningen, waarvan de meeste tussen I85O en
1900 zijn gebouwd (nu deels vervangen door 'nieuwbouw').
Het buurtschap De Streek ligt ten oosten van Usquert,
eveneens aan de noordzijde van de oude hoofdweg (ofwel
de voormalige oude dijk). Het bestaat uit een strook
mooie, grote boerderijen die, op een na, allemaal van
voor 1900 zijn.
De Streek en Wadwerd worden door de provincie Groningen
in het streekplan aangemerkt als beschermenswaardig
dorpsgezicht vanwege het feit dat het gaat om "bijna
geheel gave dorpen waarvan gave randen grenzen aan het
landelijk gebied". Bij Wadwerd wordt gesproken over een
"verzameling monumenten met een duidelijke nog gaaf
gebleven onderlinge relatie" (Ie aanvulling op het
streekplan, 1978).
In de Uiterdijkse landen zijn als gevolg van het recht
van opstrek tussen 1910 en 19^0 geen nieuwe boerderijen
meer gebouwd. Dit recht houdt in dat alle land dat aan
het land van een boer vastslibt, eigendom wordt van deze
boer. Hierdoor kregen de boeren uit Wadwerd en De Streek
het land van de Uiterdijkse landen in hun bezit. In deze
polder zijn tussen 1718 (het jaar van inpoldering) en
1910 wel een aantal arbeiderswoningen ten zuiden van de
Middendijk gebouwd. Hiervan is nog slechts één over.
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Het recht van opstrek zette zich voort in de
Noordpolder. De kavels werden door de voortdurende
aanslibbing echter zo langgerekt, dat sommige boeren
besloten een nieuwe boerderij in de polder te laten
bouwen. Uit de naam van de nieuwe boerderij is nog
dikwijls de relatie met de oorspronkelijke boerderij af
te leiden, bijvoorbeeld Wadwerd en Nieuw Wadwerd,
Zuidpool en Noordpool en Papenkop en Kleine Papenkop.
Deze 'nieuwe' boerderijen liggen voornamelijk "vrij in
het veld" of aan het Noordpolderkanaal. Langs de
Noorderdijk zijn de zogenaamde 'herderswoningen'
gesitueerd. Hier woonde de herder die moest zorgen voor
de schapen van de boer, die op de dijk graasden, en voor
de aanwas van het land. Van deze woningen is inmiddels
een groot aantal afgebroken.

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 1850-19^0
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 (functie: 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 1850
-gereconstrueerd gebied
-hoofdinfrastructuur
In de gemeente Usquert heeft alleen in het dorp Usquert
een vermeldenswaardige uitbreiding plaatsgevonden (zie
hoofdstuk 5. kaart 'Gebieden' bij Usquert). De
stedebouwkundige typologie is op de volgende pagina in
kaart gebracht.
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STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE
Olf Niet stedelijk al geneen

i l V ^ V - v / ^ Groene gebieden (begraafplaats)

[ Z O O L ] Lineaire ontwikkeling
Hoofdweg
Waterweg
Spoorlijn"
3 O O O O O C Bestaande kern voor 1850

USQUERT

6.2 Gebied met bijzondere stedebouwkundige waarden
Op basis van de locale inventarisatie en het
stedebouwkundig veldonderzoek kan worden besloten een
bepaald gebied als 'bijzonder' aan te duiden. Een
dergelijke waardering heeft als doel enig onderscheid
aan te brengen in de aard en kwaliteit van de grote
hoeveelheid bebouwd oppervlak in de periode 1850-1940.
Om zo'n gebied aan te kunnen duiden zijn de volgende
criteria ontwikkeld:
een gebied kan bijzondere waarde hebben vanwege zijn
1 intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
2 bijzondere historische betekenis
3 stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
4 gaafheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde kwaliteiten)
5 zeldzaamheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde
kwaliteiten)
In Usquert is de Wadwerderweg aangewezen als bijzonder
gebied (zie kaartje stedebouwkundige typologie).
Usquert: Wadwerderweg
De Wadwerderweg loopt van het gehucht Wadwerd naar het
dorp Usquert. De weg wordt doorsneden door de na 19^0
aangelegde Provinciale Weg, waardoor er een duidelijke
tweedeling in de weg is ontstaan: het deel van de weg in
Wadwerd en het deel in Usquert.
De bebouwing aan deze weg geeft een goed inzicht in de
sociale verhoudingen die in de periode 1850-19^0 zo
kenmerkend zijn voor dit agrarische dorp: de rijke
boeren (onder wie zo'n 12 miljonairs) tegenover de arme
landarbeiders.
De bebouwing in Wadwerd bestaat uit een zevental grote
boerderijen gelegen aan de noordzijde van de weg. Aan de
overkant liggen de kleine arbeiderswoningen, die
variëren qua ouderdom. Deze tegenstelling zet zich
voort in het deel van de Wadwerderweg aan de andere
zijde van de Provinciale weg: aan het deel van de weg
dat het dichtst bij de dorpskern van Usquert ligt, staan
aan weerszijden de kapitale villa's van de rentenierende
boeren, die een staalkaart bieden van de villabouw van
eind 19de eeuw tot 19^0. Deze bebouwing gaat verder van
het dorp af over in arbeiderswoningen, waarvan een deel
in de jaren twintig gebouwd is op grond van de
landarbeiderswet (zie paragraaf 5-2).
De bebouwing is over het algemeen nog in gave staat
aanwezig. De oude bestrating van de weg is in de loop
der tijd vervangen door asfalt en de sloten die voor een
deel van de woningen langs liepen (behalve de sloot voor
de strook boerderijen) zijn gedempt.
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Criteria voor aanduiding van gebieden met bijzondere
waarden
Gebied 1 Wadwerderweg Usquert
gebied
1
I

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1 kwaliteit van het ruimtelijk concept
2 betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/
voorzieningen
3 betekenis vanwege architectonische/architectuur-historische kwaliteiten
4 betekenis vanwege specifieke vorm voor
specifiek functionele ontwikkeling.

II

+

Bijzondere historische betekenis, zoals:
1 structuur, bestemming of verschijningsvorm, ver- +
bonden met en duidelijk uitdrukking gevend aan
een specifieke politieke, culturele, geestelijke,
sociale, economische of algemeen historische
ontwikkeling
2 betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke
ordening en voor de ontwikkeling van het
stedebouwkundig denken
3 betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie (type, motief, datering).

III Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving,
zoals:
1 betekenis als onderdeel van een groter geheel
2 betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de
+
omgeving
3 betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, •
als ruimtelijke of functionele dominant in een
groter geheel of als representant van een groter
geheel.
IV

Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)^

V

Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde
kwaliteiten)

* op regionale schaal
** op locale schaal
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6.3 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 1850-19^0 vast te leggen.
Essentieel voor de inventarisatie is dat ze 'breed'
wordt uitgevoerd. Omdat er in de periode 1850-19^0 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 bijlage (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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