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INLEIDING
De gemeentebeschrijving van Warffum 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 geinventariseerd.
De inventarisatie heeft tevens als toetsing gediend van
de regio- en gemeentebeschrijving.
In de gemeentebeschrijving van Warffum 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
4
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 WARFFUM
1 Ligging
De gemeente Warffum ligt in het noorden van de provincie
Groningen aan de Waddenzee. Het gebied wordt in het
westen begrensd door de gemeente Baflo, in het oosten
door Usquert en Kantens en in het zuiden door de
gemeente Bedum.
Het gemeentelijk grondgebied beslaat 2925 ha. Hiervan is
161 ha kwelderland (buitendijks). Een deel van de
Waddenzee is gemeentelijk ingedeeld bij Warffum. Warffum
is de enige gemeente van Groningen die drie eilandjes
tot haar grondgebied mag rekenen: Rottumeroog,
Rottumerplaat en Simonszand.
Het hoofddorp is het gelijknamige Warffum, bestaande
uit de oude kern van Warffum en de (huidige) buurten
Oudendijk, Oostervalge, Westervalge en Helpman. Iets ten
westen van Warffum ligt het buurtschap Breede.
Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1990 valt
Warffum samen met de gemeenten Usquert, Kantens en
Hefshuizen onder de nieuwe gemeente Hefshuizen.

2 Ontstaansgeschiedenis
2.1 Geologische geschiedenis
De gemeente Warffum (uitgezonderd de eilanden) kent een
duidelijke tweedeling in ontstaanstijd. Er is een vrij
vroeg ontstaan gedeelte (van voor het begin van de
jaartelling) en een veel later te dateren gedeelte: de
inpolderingen (vanaf 1718). Het eerst genoemde deel
beslaat ongeveer tweederde van de gemeentegrond.
De vorming van het oude deel vond in hoofdzaak plaats
tussen 1000 en 0 voor Chr. Tijdens de transgressiefase
van 1000-600 voor Chr. werd een langgerekte kwelderwal
gevormd. Deze loopt van Adorp via Warffum richting
Usquert. Rond het begin van de jaartelling was deze oude
kwelderwal aangegroeid tot een omvang die in het westen
Eenrum en in het oosten Oldorp omvat. Verdere
sedimentatie zorgde voor het ontstaan van een
kwelderwal, die loopt van Warffum richting Den Andel.
Tot de eerste bedijkingen (vanaf de dertiende eeuw) was
het gebied blootgesteld aan de invloed van de zee.
Perioden van overstromingen en perioden van het
terugtrekken van de zee wisselden elkaar af.
Het resultaat van deze ontwikkelingen is een landschap
dat uit zeeklei bestaat, variërend van zandige klei tot
zware zeeklei. Over het ingepolderde deel hiervan is
opnieuw een dek van klei afgezet. De eilanden wijken
hier van af: zij bestaan voor het merendeel uit
zandgronden met, vrij beperkt voorkomend, jonge zeeklei.
Het gebied buiten de oude dijk (het ingepolderde gebied)
ligt in het algemeen iets hoger dan het binnendijkse. De
hoogte varieert van 0,0 in het zuiden van de gemeente,
tot 1,7 m +NAP in de polders. De wierden en de nog
bestaande dijken wijken hier van af; de hoogste wierde
ligt op 3.8 m boven NAP, de dijk op + 5.5 n». De
zandduinen op de eilanden gaan tot een hoogte van 8,7 m•
2.2 Bewoningsgeschiedenis
De vroege bewoners beschermden zich eerst tegen de
overstromingen door de grond te verhogen, ofwel door
wierden aan te leggen. In het zuiden van de gemeente
komen nog enkele kleine huiswierden voor. De oude kern
van het dorp Warffum ligt op een, qua oppervlakte, vrij
grote wierde.
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De eerste bedijking in Warffum vond tussen 1250 en 1350
plaats. Toen werd de oude dijk, die even ten noorden van
het dorp Warffum loopt, aangelegd. Hierna kon men de
boerderijen, die eerst op wierden lagen, ook in het open
veld neerzetten. Na de aanleg van de zeedijk slibde het
kwelderland aan de zeekant verder aan. Vanaf 1718 wordt
begonnen met de inpoldering van het land.
Het opslibben van het kwelderland en de aanleg van de
oude dijk waren van invloed op de afwatering. Verliep
deze eerst in noordelijke richting, naar de Waddenzee
toe, na de dijkaanleg keerde deze om in zuidelijke
richting, naar het Reitdiep. Tegenwoordig wordt het
water nog steeds via de oude getijdegeulen en het
Winsumerdiep hierop geloosd.
Bij de oude dijk ligt een keersluis die de grens van de
afwaterstroomrichting vormt. Aan de noordzijde van deze
sluis wordt het water door de Noordpoldervaart, via het
Noordpolderkanaal middels de Noordpolderzij1 geloosd op
de Waddenzee. Via dit traject zijn dan drie sluizen
gepasseerd: de eerste in de oude dijk, de tweede in de
Middeldijk en als derde de Noordpolderzijl in de
Deltadijk. De eerste en de derde sluis zijn tegenwoordig
vervangen door nieuwe.

3 Agrarisch grondgebruik
Kenmerkend voor het gebied het Hogeland waarin deze
gemeente ligt, 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 WARFFUM
jaar

% akkerbouw

% grasland

1815
1833
1862
1885
1930

47.3
55.7
71.4
72,6
65.8

52.7
^3,3
28,6
26.0
32.4

% tuinbouw

1.0

1.3
1.8

tot. opp.
cultuurgrond
(ha)
1637.45
1815,66
1814,50
1869,20
1933.10

100 p

1815

1833 1862 1385

tuinbouu
grasland
FTTIakkerbaju
1930

bron: E.U. Hofstee (1985)

Uit de tabel blijkt dat in Warffum de verhouding grasbouwland in 1833 is omgeslagen naar een hoger percentage
bouwland. Deze omslag heeft hier iets eerder
plaatsgevonden dan in de oostelijk gelegen gemeente
Usquert, maar later dan in de westelijk gelegen
gemeenten. In 1885 is bijna 3/4 deel van de
gemeentegrond bouwland. In 1930 is onder druk van de
tweede landbouwcrisis het percentage bouwland weer iets
gedaald, van 72,6 % naar 65,8 %.

Moderne technieken, zoals toepassing van drainagebuizen,
worden in de gemeente Warffum voor het eerst gebruikt in
de Noordpolder in 1856; ongeveer tegelijk met de
gemeente Kloosterburen, een gemeente die qua
ontwikkelingen in de landbouw voorop liep. In de
gemeente Warffum groeit deze toepassing van moderne
technieken in de landbouw echter niet uit tot een
algemeen gebruik ervan: slechts een enkeling trok er
profijt van.
Inpolderingen hebben in het noorden van de gemeente
voor grote uitbreidingen van het 'vaste' gemeentelijk
grondgebied gezorgd. Na ernstige overstromingen werd in
1718 de Middendijk, die tot dan toe een zomerkade was,
verhoogd tot een zeedijk van ca. 2,5 m. Zo ontstond in
1718 de polder "de Uiterdijksche Landen". Verdere
sedimentatie maakte het mogelijk om bijna honderd jaar
later (I8ll-l8l8) de Noordpolder te bedijken. In 1969
is de huidige zeedijk op Deltahoogte gebracht.
In de Noordpolder bevonden zich al voor de
inpolderingen, drie boerderijen gelegen op huiswierden.
Het verkavelingspatroon dat in deze polder is ontstaan
wijkt dan ook af van dat van de omringende gemeenten.
Het patroon is met name voor de boerderij "Groot
Zeewijk" blokvormig en oost-west gericht. In de
"Uiterdijksche landen" kan een opstrekkende
heerdenverkaveling aangetroffen worden. Ten zuiden van
de oude dijk is een onregelmatige blokverkaveling te
zien. Dit is een van de oudste verkavelingspatronen.

Infrastructuur
4 . 1 Landwegen
De wegenstructuur in de gemeente Warffum wordt bepaald
door:
-

de aanwezigheid van twee kwelderwallen
de zich daarop bevindende dorpen
het Warffumermaar
bestaande elementen als dijken en veepaden
boerderijen die verspreid voorkomen in het veld.

Het wegenpatroon loopt voor een deel parallel aan de
kwelderwallenstructuur die reeds is besproken. Het
betreft de weg Baflo-Warffum richting Usquert en de weg
Warffum-Den Andel (tevens het tracé van de oude dijk).
Een andere belangrijke verbinding vormt de Trekweg. Deze
loopt langs het Warffumermaar van Warffum naar
Onderdendam.
In de tweede helft van de vorige eeuw begon men met de
verharding van de belangrijke doorgaande wegen. Rond
1850 worden de weg van Usquert naar Warffum en de weg
naar Onderdendam verhard. Het merendeel van de wegen
bestond in I85O echter nog uit onverharde kleiwegen.
Tussen I85O en 1900 worden eerst de wegen naar Den
Andel en Baflo sterk verbeterd en daarna wordt het
merendeel van de boerenbedrijven aangesloten op het dan
bestaande verharde wegennet. In de periode 1900-1940
volgt de weg richting Warffumerklooster en Zuiderhorn
(Kloosterlaan) in het zuiden van de gemeente. In 1937
wordt de Juffer Marthastraat aangelegd. Deze weg leidt
het verkeer om de kern van Warffum heen. Rond 19^0 zijn
nagenoeg alle wegen in de gemeente verhard.
4.2 Waterwegen
De waterwegen in de gemeente zijn deels ontstaan vanuit
natuurlijke getijdegeulen, deels gegraven.
-

Delthe (natuurlijk, vergraven in 1458)
Noordpolderkanaal (gegraven 1811-1820)
Noordpoldervaart (gegraven 1811-1820)
Rasquerdermaar (natuurlijk)
Usquerdermaar (natuurlijk)
Verbindingskanaal (gegraven 1867-1906)
Warffumermaar (natuurlijk)
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Aan de zuidkant van het dorp Warffum ligt een haventje.
Het Warffumermaar dat dit haventje ontsluit, komt samen
met het Rasquerdermaar uit op het Winsumerdiep bij
Onderdendam. Het Warffumermaar vormde de belangrijkste
verbinding voor het personen- en goederenvervoer in de
gemeente richting de stad. Aan het jaagpad langs dit
maar staan nog de jaagpalen ten dienste van de
trekschuiten. Voor I89O werd door "de Vereeniging" een
beurtvaart op de stad Groningen onderhouden. Deze werd
overgenomen door Gebr. de Boer die twee maal in de week
naar de stad voeren (in ieder geval tot 1935 actief).
Met de opkomst van het wegverkeer werd het Warffumermaar
van minder belang.
Het Noordpolderkanaal is zowel voor de afwatering als
voor het vervoer van landbouwproducten gebruikt.
Tegenwoordig dient het enkel voor de afwatering van de
polders die ten noorden van de oude dijk liggen.
Kenmerkend in de Noordpolder zijn de vaste bruggen over
het Noordpolderkanaal, deels voor het wegverkeer naar de
boerderijen (voor 1905 aangelegd), deels voor de
bereikbaarheid van het land met machines. Via het
Noordpolderkanaal kon door de Noordpolderzijl de
Waddenzee bereikt worden. De Noordpoldervaart vormt de
verbinding tussen het Warffumermaar en het
Noordpolderkanaal.
De Delthe is een waterweg die van oorsprong een oude
getijdegeul is. Al in 1^58 werd deze voor een deel
gakanaliseerd en aangesloten op het Usquerdermaar. Zo
kende ook Usquert haar verbinding met het Winsumerdiep
bij Onderdendam. Tussen 1867 en 1906 werd het
Verbindingskanaal gegraven, dit maakte een kortere
doorsteek van Warffum naar Usquert mogelijk.
4.3 Spoorwegen
Door de gemeente Warffum loopt ook tegenwoordig nog een
spoorlijn met een stopplaats in Warffum. Dit is de lijn
Groningen - Roodeschool. De spoorlijn werd in 1893
aangelegd door de Groninger Locaal Spoorwegmaatschappij.
k.k Overig vervoer
Een deel van het vrachtvervoer ging vanaf het begin van
de twintigste eeuw ook via boderijders. Particulieren
begonnen met hondekar of paard-en-wagen, en later per
vrachtwagen produkten te vervoeren. Men kon bestellingen
opgeven die dan uit de stad Groningen werden gehaald en
aan huis afgeleverd. Zo kende de gemeente in 1935 de
particuliere bodedienst van H. Maring die drie keer per
week van Warffum naar Groningen reed.

5 Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen
Het grondgebied van de gemeente kent één dorp: Warffum.
Een deel van de verspreide bebouwing bestaande uit
arbeiderswoninkjes staat in Breede, een gehucht bij de
oude borg Breede. Vroeger was het een zelfstandig
kerspel. Ook op het eiland Rottumeroog komt beperkt
bebouwing voor. Het merendeel van de verspreide
bebouwing bestaat echter uit boerderijen en
arbeiderswoningen die over de gehele gemeente voorkomen,
Het dorp Warffum komt in paragraaf 5.2 aan bod, de
verspreide bebouwing in de paragraaf 5-3^
Onderstaande tabellen geven een beeld van de groei van
het bevolking en het huizenaanbod in de gemeente.
inwoners in de gemeente Warffum

1859
1915

jaar
aantal

1879
2207

1899
2281

1930
2165

19^7
2448

19^7
684

1987
878

1987
2399

woningen in de gemeente Warffum
jaar
aantal

1859
335

1899
5^1

1930
603

inuoners-en uoningaantallen
3000

uommgen
inuoners
1859

1899

1930

1947

bronnen: - volkstellingen
- C.B.S.

De ontwikkeling van het inwonertal vertoont een golvend
beeld. Tussen 1859 en 1879 groeit het aantal inwoners
aanzienlijk met 292 personen: ruim 14 per jaar. De
omslag van gras- naar bouwland zorgde voor een toename
van het aantal arbeiders. Deze 'losse' arbeiders
vestigen zich in het dorp Warffum.

8

De volgende 20 jaar is slechts sprake van een bescheiden
groei: 7^ personen, bijna 4 per jaar. De eerste
landbouwcrisis (ca. 1885) heeft waarschijnlijk effect
gehad op de werkgelegenheid. Na 1899 daalt het aantal
inwoners van de gemeente Warffum. Door overlijden c.q
vertrek vermindert het inwonertal met 116 personen tot
1930, gemiddeld bijna -4 inwoners per jaar. Net als in
de gemeente Usquert eisen waarschijnlijk ook hier de
mechanisatie van de landbouw en de tweede landbouwcrisis
hun tol. Maar toch in een iets mindere mate; tussen
1930-1947 stijgt het inwonertal weer met 283 personen.
In 1987 is echter ook in deze noordelijke gemeente het
inwonertal weer gedaald.
Tussen 1859 en 1899 treedt er bijna een verdubbeling op
in het aantal huizen. Er worden 206 woningen bij de al
aanwezige 335 gebouwd, een uitbreiding van 8 woningen
per jaar. In de periode 1899-1930 komen er slechts 62
woningen bij, 2 per jaar en in 1930-19^7 komen er nog
eens 8l woningen bij. Door het groeiend inwoner- en
huizenaantal daalt de bewoningsdichtheid tussen
1859-1930 (1859 = 5.7; 1899 = 4,2; 1930 = 3,6 personen
per woning) en blijft tot 19^7 stabiel.

5.2 Nederzettingsstructuur per dorp
Warffum
Het dorp Warffum maakt deel uit van de dorpenrij
Winsum-Obergum-Baflo-Rasquert-Warffum-Usquert. Het dorp
ligt op het noordelijke uiteinde van de oude kwelderwal.
De oude kern ligt op een rechthoekige wierde (zie kaart
'Gebieden', 1*). De hoofdstructuur bestaat uit een
stelsel van parallel aan elkaar gelegen straten en
paden, die in noord-zuid richting lopen. Deze structuur
is dusdanig gaaf bewaard gebleven dat de oude kern van
Warffum aangewezen is als beschermd dorpsgezicht (de
procedure is nog niet volledig afgerond).
Aan de noordzijde van het dorp loopt het traject van de
oude dijk (zie kaart 'Gebieden', 2 ) , in het zuiden ligt
het haventje van het Warffumermaar. Langs de westelijke
wierderand is na de aanleg van de Noordpolder een
afwaterings- en scheepvaartkanaal gegraven dat aansluit
op het Warffumermaar (Noordpoldervaart). De belangrijke
doorgaande wegen zijn die van Baflo via Warffum richting
Usquert, en van Warffum naar Onderdendam.

Wanneer we naar het verkavelingspatroon op de kaart van
1850 kijken lijkt de bebouwing op de wierde in die tijd
grotendeels uit panden met een woon- of ambachtsfunctie
te bestaan. Een aanzienlijk deel van de wierde is
bebouwd. Het gebied aan de oostkant van de Oosterstraat,
en het gebied tussen de haven, de Noordpoldervaart en de
Torenweg zijn nog onbebouwd. Aan de Noorderstraat ligt
een begraafplaats.
In I85O staan er ook een paar huizen ten noorden van de
wierde. Enkele hiervan worden in de oude zeedijk
gebouwd, en wel in dat deel van de dijk dat niet op het
land van een boer lag. Volgens J. Zuidema
"...beschouwden vele arme luiden zich gerechtigd een
deel van de oude zeewering te naasten. Enkelen bouwden
zich 'n zeer primitieve woning in den dijk, weer anderen
groeven voor zich een deel van den wal weg en bouwden
zich op 't open erf 'n woning. (...) In verloop van tijd
zijn langzamerhand de meest ongerieflijke en bouwvallige
huisjes vervangen door betere en ruimere woningen" (J.
Zuidema 'Beknopte Geschiedenis van Warffum' 1924).
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OUDE DIJK
vooraalige RHBS

geieentehuis
DEN ANDEL

station
café spoorzicht

BAFLO

haven

GEBIEDEN
ONDERDENDAM

1850^1900
Tussen 1850-1900 treedt een sterke groei op in de
woningvoorraad, enerzijds door verdichtingen in de oude
kern, anderzijds door lineaire uitbreidingen. Vooral aan
de doorgaande wegen wordt veel gebouwd: Westervalge,
Noorderstraat, Oosterstraat en Oostervalge. Aan de
Oosterstraat komt een mengeling van burger-, arbeidersen middenstandswonigen te staan. Aan deze straat is ook
de Rijks Hogere Burgerschool (1868) gevestigd (inmiddels
sterk verbouwd). Aan de Westervalge, aansluitend op de
kern, staan een aantal vrij luxe, symmetrische woningen.
Maar verderop aan deze weg gaat de bebouwing over in
eenvoudige arbeiderswoningen. Ook aan de weg WarffumDen Andel worden in deze pe.riode arbeiderswoningen
gebouwd. Aan de zuidzijde van het dorp zorgt het station
(1893) voor een kleine uitbreiding in de vorm van enkele
vrijstaande villa's. Hier dichtbij, aan de haven, wordt
Café Spoorzicht gebouwd. Het café zorgde voor het natje
en droogje van haven- en spoorreizigers. Tegenwoordig
kan men hier nog steeds terecht. Het station is
inmiddels vervangen door een moderne abri.
1900-1940
In de periode 1900-19^0 wordt de bebouwing verder
aangevuld langs bestaande wegen. Aan de noordkant raakt
de Oosterstraat volledig vol. In het zuiden van deze
straat wordt in 1913 een post- en telegraafkantoor
gebouwd. Architect E. van Linge uit Groningen krijgt in
1928 de opdracht om het tot gemeentehuis te verbouwen.
De Oosterstraat biedt een gevarieerd beeld qua
woningtype en kavelgrootte.
De Westervalge wordt verder ingevuld met vrij ruime
burgerwoningen. Aan de Schapeweg (zie kaart 'Gebieden',
3*) worden aan de westzijde ten behoeve van arbeiders,
tussen 1900 en 1915 kleine eenvoudige woningen van het
symmetrische type met schilddak op smalle diepe kavels
gebouwd.
Naast verdichtingen komen er nieuwe uitbreidingen voor.
De Groothofstraat (zie kaart 'Gebieden', 4) wordt in de
jaren twintig aan beide zijden bebouwd met eenvoudige
burger- en arbeiderswoningen, deels vrijstaand en voor
een deel in blokjes van twee en van drie, plus een
kleine winkel.
Omstreeks 1933 wordt Helpman aangelegd (zie kaart
'Gebieden', 5)1 twee straten met landarbeiderswetwoningen. De woningen zijn opgetrokken uit helderrode
strengperssteen, eenvoudig gedetailleerd, met een grote
overeenkomst in hoofdvorm. Ze liggen op een ruime diepe
kavel, waardoor de twee straten een groene indruk geven.
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Ongeveer tegelijkertijd wordt de R. van Bolhuisstraat
(zie kaart 'Gebieden', 6) volgebouwd met
arbeiderswoningen, geplaatst op een vrij kleine kavel,
waardoor deze straat een veel 'steniger' indruk maakt.
Het wijkje aan de zuidkant (zie kaart 'Gebieden', 7)
tussen de haven en de spoorlijn is tussen 1930 en 1940
gedeeltelijk bebouwd. De bebouwing bestaat uit vrij
ruime burgerwoningen, vrijstaand of twee-onder-een-kap,
en een dorpshuis (tegenwoordig Groene Kruisgebouw). In
de jaren veertig en vijftig wordt dit wijkje verder
ingevuld.
In 1937 wordt de Juffer Marthastraat aangelegd (zie
kaart 'Gebieden', 8 ) . Hierdoor hoeft het verkeer BafloUsquert niet meer via de oude kern. Aan deze weg is tot
1940 een rij van overwegend eenvoudige burgerwoningen op
een ruime kavel grond ontstaan. De aanwezigheid van
enige bedrijvigheid, door o.a. een garage, brengt enige
variatie in het bebouwingspatroon. Aan de Oostervalge
richting Usquert, wordt een aanzienlijk deel van de oude
bebouwing vervangen door dertiger-jaren-woningen.

* 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.
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5-3

Verspreide bebouwing

Een kleine concentratie van panden kan gevonden worden
bij de resten van de Breedsterborg, even ten westen van
Warffum aan de hoofdweg naar Baflo. Bij deze borg die in
1980 afgebrand is, is het arbeidersgehucht Breede
ontstaan. Het was een zelfstandig kerspel met eigen kerk
en pastorie.
Warffum is de enige gemeente in de provincie Groningen
die drie eilanden tot haar grondgebied mag rekenen:
Rottumeroog, Rottumerplaat en Simonszand. Op deze
eilanden komt nu nog slechts beperkt enige bebouwing
voor. Vroeger (zeventiende eeuw) is'dit anders geweest,
met name Rottumeroog kent een rijke historie. Nu is de
bebouwing beperkt tot een zeebaken, een nieuwe
voogdwoning en een reddingshuisje.
De boerenbedrijven vormen de grootste groep vrijstaande
bebouwing. Hieronder worden ze vanuit het noorden
richting zuiden beschreven. Voor het merendeel zijn ze
van voor de MlP-periode. Incidenteel heeft men het
voorhuis of de schuur vernieuwd. Veel van de
arbeiderswoningen die bij de boerderijen zijn gebouwd
in de tweede helft van de negentiende eeuw, zijn
inmiddels weer gesloopt.
Voor de indijking van de Noordpolder I8ll-l8l8 is de
boerderij "Grootzeewijk" al op een wierde in dit gebied
ontstaan. Dit geldt eveneens voor "Klein Zeewijk".
In de Uiterdijksche landen bouwt men pas tussen
1867-1899 de eerste boerderij. Een aantal grote
boerenbedrijven bevindt zich ten zuiden van deze landen,
net achter de oude dijk. Voorbeelden hiervan zijn:
"Smeersum", "Zijlkemaheerd" en "Groot Huizum".
In het zuidelijk deel van de gemeente vinden we nabij
het Warffumermaar een aantal oude boerderijen. Het
merendeel hiervan heeft aanvankelijk op wierden in het
landschap gelegen. Verder komt hier enige verspreide
bebouwing voor zoals: "Bieuwketil" (brug met woning) en
"Rust een Weinig" (een destijds vermaard café).
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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 1850-19^0
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 Warffum hebben in het dorp Warffum tussen
I85O en 19^0 verschillende uitbreidingen plaatsgevonden.
Onder meer de aanleg van de Juffer Marthastraat, de
Regnerius Bolhuisstraat, Helpman en het gebied ten
westen van het station (zie 5»2 kaart 'Gebieden' bij
Warffum). De stedebouwkundige typologie van Warffum is
op de volgende pagina in kaart gebracht.

STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE

--•-il

Niet stedelijk algeseen

Gebied tet
bijzondere naarde

6roene gebieden (1 park 2 begraafplaats)
Lineaire ontwikkeling
Hoofdweg
Weg aangelegd in 1937
Waterweg
«-• — —•• Spoorlijn
J O O O O O O Bestaande kern voor 1850
Beschermd dorpsgezicht

WARFFUM
100

250M

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
h gaafheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde kwaliteiten)
5 zeldzaamheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde
kwaliteiten)
In Warffum is het gebied ten noorden van de Juffer
Marthastraat, Helpman, aangewezen als bijzonder gebied.
Het gebied beslaat de straat Helpman met de daaraan
gelegen arbeiderswoningen met de bijbehorende grond (zie
kaartje stedebouwkundige typologie).
Helpman
Begin jaren dertig worden op het terrein van de
Landarbeidersstichting te Warffum een twintigtal
arbeiderswoningen gebouwd. De Landarbeidersstichting had
tot doel het bevorderen van het verkrijgen van onroerend
goed voor landarbeiders. De stichting kwam voort uit de
in 1918 ingestelde landarbeiderswet. Deze wet biedt
landarbeiders de mogelijkheid om in het bezit te komen
van een stukje land met woning (een 'plaatsje'). De
arbeider koopt in feite een plaatsje op afbetaling en
is verplicht zijn schuld met de rente wekelijks,
verspreid over dertig jaar, af te lossen.
In de provincie Groningen zijn vanaf begin jaren twintig
een groot aantal arbeiderswoningen gebouwd met behulp
van de Landarbeiderswet. Meestal gaat het echter om een
klein rijtje aan een reeds bestaande weg. Het terrein
van de Landarbeidersstichting in Warffum wijkt hier
enigszins vanaf, omdat het hier om een vrij groot aantal
arbeiderswoningen gaat in een speciaal daarvoor
ingericht gebied.
Het gebied van de Landarbeidersstichting wordt begrensd
door de Noordpoldervaart (aan de oostzijde), de oude
dijk (aan de noordzijde), de Juffer Marthastraat (aan de
zuidzijde) en de Redger van Bolhuisstraat (aan de
oostzijde). De woningen liggen alle aan de straat
Helpman op diepe, langwerpige kavels grond. Door de
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regelmatige indeling van de grond en het op dezelfde
rooilijn liggen van de woningen biedt de straat een
heldere, overzichtelijke structuur. De
landarbeiderswetwoningen zijn gebouwd in het zogenaamde
'krimpjestype'. Bij dit type woningen zijn woning en
schuur onder een nok samengebracht. Voorin zit het
woongedeelte en achterin de schuur. Kenmerkend voor het
krimpje is de verbreding die plaatsvindt bij de
overgang woning-schuur, waardoor 'krimpen' (sprongen)
ontstaan.
De criteria op grond waarvan tot aanwijzing van
bijzonder gebied is overgegaan, staan op de volgende
pagina vermeld.
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Criteria voor aanduiding van gebieden met bijzondere
waarden
Gebied 1 Helpman
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,
+
verbonden 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 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 geinventariseerde 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
geinventariseerde objecten en een lijst met adressen van
de panden.
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