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Complexnaam
Woonhuiscomplex
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

8

501951, 501961, 501971, 501979,
501989, 501999, 502009, 502019

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Surhuisterveen

Achtkarspelen

Fryslân

Hoofdadres van hoofdobject
Groningerstraat 74, 9231 CP Surhuisterveen
Complexomschrijving
Inleiding
Het complex bestaat uit acht identieke WOONHUIZEN in Interbellum-architectuur, aan de in de jaren '20
aangelegde, brede Groningerstraat. De woningrij is zeer typerend voor deze straat waar meer van dergelijke
complexen met aan elkaar gelijke woningen te vinden zijn. De bijzondere oorspronkelijkheid en gaafheid van de
acht onderhavige woningen in deze rij zijn echter opvallend.
Van de vier woningen op nr. 82, 84, 86 en 88 bestaat één oorspronkelijke bouwtekening. Ze zijn in 1935 gebouwd
door K. Kuipers. De vier hieraan identieke woningen zijn eveneens rond deze tijd tot stand gekomen.
Iedere woning heeft een kleine voortuin, oorspronkelijk begrensd door een ligusterhaag. Via een tegelpad dat is
afgezet met rode bakstenen strips is de ingang aan de zijgevel van ieder object te bereiken. De woningen zijn aan
de achtergevel met elkaar verbonden door tussenmuurtjes, waarvan sommige nog met een deur. Achter de
woningen zijn dubbele schuurtjes aan het begin van een diepe achtertuin. De woningen zijn veelal inpandig
gewijzigd en verschillen daardoor van elkaar wat betreft de indeling.
Waardering
Het complex van woonhuizen uit 1935 aan de Groningerstraat is van belang:

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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- vanwege de betekenis van het straatbeeld wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van
het dorp (vgl.Groningerstraat 67-79),
- vanwege de grote eenvormigheid, versterkt door de hoge mate van gaafheid,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van detaillering,
- vanwege de redelijke mate van esthetische kwaliteit.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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Monumentnummer*: 501951
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 1998

Kadaster deel/nr:

82807/18

Complexnummer

Complexnaam

501948

Woonhuiscomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Surhuisterveen

Achtkarspelen

Fryslân

Straat*

Nr*

Groningerstraat

74

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Surhuizum

B

Postcode*

Woonplaats*

9231 CP

Surhuisterveen

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
8100

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het WOONHUIS is onderdeel van een uit acht identieke woningen bestaande woningrij. Het complex in Interbellumarchitectuur is in 1935 aan de Groningerstraat in Surhuisterveen gerealiseerd door K. Kuipers. In 1972 is achter het
pand een doucheruimte en garage gebouwd welke buiten de bescherming van Rijkswege vallen. De woning heeft
een voortuin begrensd door een ligusterhaag. Via een tegelpad, afgezet met rode baksteenstrips, is de zij-ingang te
bereiken. Aan de achtergevel is het pand met de naastligger (nr. 76) verbonden door een tussenmuurtje met een
deur. Achter de woning staat een dubbel schuurtje aan het begin van een diepe achtertuin.
Omschrijving
Het woonhuis van één bouwlaag is gebouwd op een rechthoekige plattegrond. Het steile zadeldak is gedekt met
zwart geglazuurde Hollandse pannen. De rechthoekige dakgoot steekt royaal over en een gemetselde schoorsteen
bevindt zich midden op de nok. Het opgaand muurwerk bestaat uit gele bakstenen op een roodbruin gevlamd
bakstenen trasraam. Onder de dakrand van de geveltop is een rollaag en een streks gemetselde rand van roodbruin
gevlamde bakstenen. De horizontale drielichtsvensters hebben in de bovenlichten van de zijramen glas-in-lood. In
de topgevel is onder het drielichtsvenster een houten bloembak op klossen. De entree met een oorspronkelijke,
geverfde houten deur bevindt zich aan de zijgevel van de woning.
Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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Het woonhuis uit 1935 aan de Groningerstraat in Surhuisterveen is als onderdeel van de woningrij met acht
identieke woonhuizen van belang:
- als functioneel en essentieel onderdeel van het zeer gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid in detaillering,
- vanwege de grote eenvormigheid, versterkt door hoge mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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Monumentnummer*: 501961
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 1998

Kadaster deel/nr:

82806/9

Complexnummer

Complexnaam

501948

Woonhuiscomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Surhuisterveen

Achtkarspelen

Fryslân

Straat*

Nr*

Groningerstraat

76

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Surhuizum

B

Postcode*

Woonplaats*

9231 CP

Surhuisterveen

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
8099

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het WOONHUIS is onderdeel van een uit acht identieke woningen bestaande woningrij. Het complex is in 1935 in
Interbellum-architectuur aan de Groningerstraat in Surhuisterveen gerealiseerd door K. Kuipers. De woning heeft
een voortuin begrensd door een hek. Via een tegelpad, afgezet met rode baksteenstrips, is de zij-ingang te
bereiken. Aan de achtergevel is het pand met de naastligger (nr. 78) verbonden door een tussenmuurtje met een
deur. Achter de woning staat een dubbel schuurtje aan het begin van een diepe achtertuin.
Omschrijving
Het woonhuis van één bouwlaag is gebouwd op een rechthoekige plattegrond. Het steile zadeldak is gedekt met
zwart geglazuurde Hollandse pannen. De rechthoekige dakgoot steekt royaal over en een gemetselde schoorsteen
bevindt zich midden op de nok. Het opgaand muurwerk bestaat uit gele bakstenen op een roodbruin gevlamd
bakstenen trasraam. Onder de dakrand van de geveltop is een rollaag en een streks gemetselde rand van roodbruin
gevlamde bakstenen. De horizontale drielichtsvensters hebben in de bovenlichten van de zijramen glas-in-lood. In
de topgevel is onder het drielichtsvenster een houten bloembak op klossen. De entree met een oorspronkelijke,
geverfde houten deur bevindt zich aan de zijgevel van de woning.
Waardering
Het woonhuis uit 1935 aan de Groningerstraat in Surhuisterveen is als onderdeel van de woningrij met acht

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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identieke woonhuizen van belang:
- als functioneel en essentieel onderdeel van het zeer gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid in detaillering,
- vanwege de grote eenvormigheid, versterkt door hoge mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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Monumentnummer*: 501971
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 1998

Kadaster deel/nr:

82771/189

Complexnummer

Complexnaam

501948

Woonhuiscomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Surhuisterveen

Achtkarspelen

Fryslân

Straat*

Nr*

Groningerstraat

78

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Surhuizum

B

Postcode*

Woonplaats*

9231 CP

Surhuisterveen

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
6638

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het WOONHUIS is onderdeel van een uit acht identieke woningen bestaande woningrij. Het complex is in 1935 in
Interbellum-architectuur aan de Groningerstraat in Surhuisterveen gerealiseerd door K. Kuipers. De woning heeft
een voortuin begrensd door een hek. Via een tegelpad, afgezet met rode baksteenstrips, is de zij-ingang te
bereiken. Aan de achtergevel is het pand met de naastligger (nr. 80) verbonden door een tussenmuurtje met een
deur. Achter de woning staat een dubbel schuurtje aan het begin van een diepe achtertuin.
Omschrijving
Het woonhuis van één bouwlaag is gebouwd op een rechthoekige plattegrond. Het steile zadeldak is gedekt met
zwart geglazuurde Hollandse pannen. De rechthoekige dakgoot steekt royaal over en een gemetselde schoorsteen
bevindt zich midden op de nok. Het opgaand muurwerk bestaat uit gele bakstenen op een roodbruin gevlamd
bakstenen trasraam. Onder de dakrandvan de geveltop is een rollaag en een streks gemetselde rand van roodbruin
gevlamde bakstenen. De horizontale drielichtsvensters hebben in de bovenlichten van de zijramen glas-in-lood. In
de topgevel is onder het drielichtsvenster een houten bloembak op klossen. De entree met een oorspronkelijke,
geverfde houten deur bevindt zich aan de zijgevel van de woning.
Waardering
Het woonhuis uit 1935 aan de Groningerstraat in Surhuisterveen is als onderdeel van de woningrij met acht

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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identieke woonhuizen van belang:
- als functioneel en essentieel onderdeel van het zeer gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid in detaillering,
- vanwege de grote eenvormigheid, versterkt door hoge mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 501979
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 1998

Kadaster deel/nr:

82771/154

Complexnummer

Complexnaam

501948

Woonhuiscomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Surhuisterveen

Achtkarspelen

Fryslân

Straat*

Nr*

Groningerstraat

80

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Surhuizum

B

Postcode*

Woonplaats*

9231 CP

Surhuisterveen

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
8438

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het WOONHUIS is onderdeel van een uit acht identieke woningen bestaande woningrij. Het complex is in 1935 in
Interbellum-architectuur aan de Groningerstraat in Surhuisterveen gerealiseerd door K. Kuipers. De woning heeft
een voortuin begrensd door een hek. Via een tegelpad, afgezet met rode baksteenstrips, is de zij-ingang te
bereiken. Aan de achtergevel is het pand met de naastligger (nr. 82) verbonden door een tussenmuurtje met een
deur. Achter de woning staat een dubbel schuurtje aan het begin van een diepe achtertuin.
Omschrijving
Het woonhuis van één bouwlaag is gebouwd op een rechthoekige plattegrond. Het steile zadeldak is gedekt met
zwart geglazuurde Hollandse pannen. De rechthoekige dakgoot steekt royaal over en een gemetselde schoorsteen
bevindt zich midden op de nok. Het opgaand muurwerk bestaat uit gele bakstenen op een roodbruin gevlamd
bakstenen trasraam. Onder de dakrand van de geveltop is een rollaag en een streks gemetselde rand van roodbruin
gevlamde bakstenen. De horizontale drielichtsvensters hebben in de bovenlichten van de zijramen glas-in-lood. In
de topgevel is onder het drielichtsvenster een houten bloembak op klossen. De entree met een oorspronkelijke,
geverfde houten deur bevindt zich aan de zijgevel van de woning.
Waardering
Het woonhuis uit 1935 aan de Groningerstraat in Surhuisterveen is als onderdeel van de woningrij met acht

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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identieke woonhuizen van belang:
- als functioneel en essentieel onderdeel van het zeer gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid in detaillering,
- vanwege de grote eenvormigheid, versterkt door hoge mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 501989
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 1998

Kadaster deel/nr:

82772/47

Complexnummer

Complexnaam

501948

Woonhuiscomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Surhuisterveen

Achtkarspelen

Fryslân

Straat*

Nr*

Groningerstraat

82

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Surhuizum

B

Postcode*

Woonplaats*

9231 CP

Surhuisterveen

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
8439

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het WOONHUIS is onderdeel van een uit acht identieke woningen bestaande woningrij. Het complex is in 1935 in
Interbellum-archtitectuur aan de Groningerstraat in Surhuisterveen gerealiseerd door K. Kuipers. De woning heeft
een voortuin begrensd door een ligusterhaag. Via een tegelpad, afgezet met rode baksteenstrips, is de zij-ingang te
bereiken. Aan de achtergevel is het pand met de naastligger (nr. 84) verbonden door een tussenmuurtje met een
deur. Achter de woning staat een dubbel schuurtje aan het begin van een diepe achtertuin.
Omschrijving
Het woonhuis van één bouwlaag is gebouwd op een rechthoekige plattegrond. Het steile zadeldak is gedekt met
zwart geglazuurde Hollandse pannen. De rechthoekige dakgoot steekt royaal over en een gemetselde schoorsteen
bevindt zich midden op de nok. Het opgaand muurwerk bestaat uit gele bakstenen op een roodbruin gevlamd
bakstenen trasraam. Onder de dakrand van de geveltop is een rollaag en een streks gemetselde rand van roodbruin
gevlamde bakstenen. De horizontale drielichtsvensters hebben in de bovenlichten van de zijramen glas-in-lood. In
de topgevel is onder het drielichtsvenster een houten bloembak op klossen. De entree met een oorspronkelijke,
geverfde houten deur bevindt zich aan de zijgevel van de woning.
Waardering
Het woonhuis uit 1935 aan de Groningerstraat in Surhuisterveen is als onderdeel van de woningrij met acht

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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identieke woonhuizen van belang:
- als functioneel en essentieel onderdeel van het zeer gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid in detaillering,
- vanwege de grote eenvormigheid, versterkt door hoge mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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Monumentnummer*: 501999
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 1998

Kadaster deel/nr:

82772/17

Complexnummer

Complexnaam

501948

Woonhuiscomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Surhuisterveen

Achtkarspelen

Fryslân

Straat*

Nr*

Groningerstraat

84

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Surhuizum

B

Postcode*

Woonplaats*

9231 CP

Surhuisterveen

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
8393

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het WOONHUIS is onderdeel van een uit acht identieke woningen bestaande woningrij. Het complex is in 1935 in
Interbellum-architectuur aan de Groningerstraat in Surhuisterveen gerealiseerd door K. Kuipers. De woning heeft
een voortuin begrensd door een ligusterhaag. Via een tegelpad, afgezet met rode baksteenstrips, is de zij-ingang te
bereiken. Aan de achtergevel is het pand met de naastligger (nr. 86) verbonden door een tussenmuurtje. Achter de
woning staat een dubbel schuurtje aan het begin van een diepe achtertuin.
Omschrijving
Het woonhuis van één bouwlaag is gebouwd op een rechthoekige plattegrond. Het steile zadeldak is gedekt met
zwart geglazuurde Hollandse pannen. De rechthoekige dakgoot steekt royaal over en een gemetselde schoorsteen
bevindt zich midden op de nok. Het opgaand muurwerk bestaat uit gele bakstenen op een roodbruin gevlamd
bakstenen trasraam. Onder de dakrand van de geveltop is een rollaag en een streks gemetselde rand van roodbruin gevlamde bakstenen. De horizontale drielichtsvensters hebben in de bovenlichten van de zijramen glas-inlood. In de topgevel is onder het drielichtsvenster een houten bloembak op klossen. De entree met een
oorspronkelijke, geverfde houten deur bevindt zich aan de zijgevel van de woning.
Waardering
Het woonhuis uit 1935 aan de Groningerstraat in Surhuisterveen is als onderdeel van de woningrij met acht

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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identieke woonhuizen van belang:
- als functioneel en essentieel onderdeel van het zeer gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid in detaillering,
- vanwege de grote eenvormigheid, versterkt door hoge mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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Monumentnummer*: 502009
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 1998

Kadaster deel/nr:

82683/152

Complexnummer

Complexnaam

501948

Woonhuiscomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Surhuisterveen

Achtkarspelen

Fryslân

Straat*

Nr*

Groningerstraat

86

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Surhuizum

B

Postcode*

Woonplaats*

9231 CP

Surhuisterveen

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
8097

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het WOONHUIS is onderdeel van een uit acht identieke woningen bestaande woningrij. Het complex is in 1935 in
Interbellum-architectuur aan de Groningerstraat in Surhuisterveen gerealiseerd door K. Kuipers. De woning heeft
een voortuin begrensd door een ligusterhaag. Via een tegelpad, afgezet met rode baksteenstrips, is de zij-ingang te
bereiken. Aan de achtergevel is het pand met de naastligger (nr. 88) verbonden door een tussenmuurtje. Achter de
woning staat een dubbel schuurtje aan het begin van een diepe achtertuin.
Omschrijving
Het woonhuis van één bouwlaag is gebouwd op een rechthoekige plattegrond. Het steile zadeldak is gedekt met
zwart geglazuurde Hollandse pannen. De rechthoekige dakgoot steekt royaal over en een gemetselde schoorsteen
bevindt zich midden op de nok. Het opgaand muurwerk bestaat uit gele bakstenen op een roodbruin gevlamd
bakstenen trasraam. Onder de dakrand van de geveltop is een rollaag en een streks gemetselde rand van roodbruin
gevlamde bakstenen. De horizontale drielichtsvensters hebben in de bovenlichten van de zijramen glas-in-lood. In
de topgevel is onder het drielichtsvenster een houten bloembak op klossen. De entree met een oorspronkelijke,
geverfde houten deur bevindt zich aan de zijgevel van de woning.
Waardering
Het woonhuis uit 1935 aan de Groningerstraat in Surhuisterveen is als onderdeel van de woningrij met acht

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022

Pagina:

identieke woonhuizen van belang:
- als functioneel en essentieel onderdeel van het zeer gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid in detaillering,
- vanwege de grote eenvormigheid, versterkt door hoge mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022
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Monumentnummer*: 502019
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 1998

Kadaster deel/nr:

82693/122

Complexnummer

Complexnaam

501948

Woonhuiscomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Surhuisterveen

Achtkarspelen

Fryslân

Straat*

Nr*

Groningerstraat

88

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Surhuizum

B

Postcode*

Woonplaats*

9231 CP

Surhuisterveen

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
7971

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het WOONHUIS is onderdeel van een uit acht identieke woningen bestaande woningrij. Het complex is in 1935 in
Interbellum-architectuur aan de Groningerstraat in Surhuisterveen gerealiseerd door K. Kuipers. De woning heeft
een voortuin begrensd door een ligusterhaag. Via een tegelpad, afgezet met rode baksteenstrips, is de zij-ingang te
bereiken. In de zijgevel is een raam. Aan de achtergevel is het pand met de naastligger (nr. 86) verbonden door een
tussenmuurtje. Achter de woning staat een dubbel schuurtje aan het begin van een diepe achtertuin.
Omschrijving
Het woonhuis van één bouwlaag is gebouwd op een rechthoekige plattegrond. Het steile zadeldak is gedekt met
zwart geglazuurde Hollandse pannen. De rechthoekige dakgoot steekt royaal over en een gemetselde schoorsteen
bevindt zich midden op de nok. Het opgaand muurwerk bestaat uit gele bakstenen op een roodbruin gevlamd
bakstenen trasraam. Onder de dakrand van de geveltop is een rollaag en een streks gemetselde rand van roodbruin
gevlamde bakstenen. De horizontale drielichtsvensters hebben in de bovenlichten van de zijramen glas-in-lood. In
de topgevel is onder het drielichtsvenster een houten bloembak op klossen. De entree met een oorspronkelijke,
geverfde houten deur bevindt zich aan de zijgevel van de woning.
Waardering
Het woonhuis uit 1935 aan de Groningerstraat in Surhuisterveen is als onderdeel van de woningrij met acht
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identieke woonhuizen van belang:
- als functioneel en essentieel onderdeel van het zeer gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid in detaillering,
- vanwege de grote eenvormigheid, versterkt door hoge mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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