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Complexnaam
Allersmaborg
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

3

15537, 510921, 510922

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Ezinge

Westerkwartier

Groningen

Hoofdadres van hoofdobject
Allersmaweg 62, 9891 TD Ezinge
Complexomschrijving
Inleiding
BORGCOMPLEX ALLERSMABORG bestaande uit Allersmaborg, een DIENSTWONING (klerkenhuis), daterend uit
omstreeks 1880, en een PRIEEL daterend uit omstreeks 1915. Het klerkenhuis, gebouwd in een stijl die kenmerken
vertoont van een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant, is vermoedelijk gebouwd in de tijd dat notaris Jhr.Mr. R.M.A.
Marees van Swinderen bewoner en eigenaar van de Allersmaborg was; in het klerkenhuis woonde en werkte zijn
klerk. De dienstwoning is in de jaren 1976-1977 gerestaureerd door architect P.L. de Vrieze. Het prieel dat gebouwd
is als kas, is in de Loop der tijd hier en daar in stijl vernieuwd.
Waardering
Borgcomplex van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang:
- vanwege de sobere, maar fraaie vormgeving van de onderdelen van het complex
- vanwege de hoge mate van gaafheid van de verschillende onderdelen van het complex

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 15537
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 juni 1973

Kadaster deel/nr:

82763/84

Monumentnaam**
Allersma
Complexnummer

Complexnaam

510903

Allersmaborg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ezinge

Westerkwartier

Groningen

Straat*

Nr*

Allersmaweg

64

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

9891 TD

Ezinge

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Ezinge

B

526

Ezinge

B

644

Ezinge

B

51

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Huize Allersma. Borgterrein bestaande uit omgrachte terreinen op een waarvan het huis staat; op het andere waren
de tuinen aangelegd. Het huis bestaat uit een onderkelderd, in aanleg wel 15e eeuws gedeelte, waarvoor een 18e
eeuwse voorbouw is opgetrokken, die van een verdieping is voorzien. Schilddak met hoekschoorstenen. In de hall
betimmering met fonteintje en alliantiewapens de Marees van Swinderen. Op het terrein neo-gotische duiventil,
ophaalbrug en twee kleine kanonnen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuin

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Duivenhok(L)

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Gracht (B)

Vestingbrug(B)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 510921
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

22 juli 1998

Kadaster deel/nr:

82775/51

Complexnummer

Complexnaam

510903

Allersmaborg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ezinge

Westerkwartier

Groningen

Straat*

Nr*

Allersmaweg

62

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Ezinge

B

Postcode*

Woonplaats*

9891 TD

Ezinge

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
644

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
DIENSTWONING behorende tot de borg Allersma, daterend uit omstreeks 1880 en gebouwd in een stijl met
Ambachtelijk-traditionele elementen. Pand heeft een Langwerpige rechthoekige plattegrond, is opgemetseld van
rode baksteen en wordt gedekt door een zadeldak van geglazuurde blauwe Hollandse pannen; op de nok een
gemetselde schoorsteen. Noordgevel staat in de gracht rondom het borgterrein. Gevels worden beëindigd door
bakgoot op houten klossen; topgevels hebben geornamenteerde windveren. Vensters zijn enkele of samengestelde
zesruits segmentboogvensters; gevelgedeelten onder de vensters zijn iets teruggelegen. Zuidgevel heeft twee
paneeldeuren met segmentboogvormig bovenlicht; tussen deuren een samengesteld segmentboogvenster en op
beide hoeken een enkel segmentboogvenster. Westgevel heeft een samengesteld segmentboogvenster en in
topgevel een rond roosvenster met gietijzeren roeden. Noord- en oostgevel zijn blind.
Waardering
Dienstwoning (klerkenhuis) bij de Allersmaborg van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang:
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de sobere, maar fraaie vormgeving
- vanwege de bijzondere functie als klerkenhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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- vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van het

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 510922
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

22 juli 1998

Kadaster deel/nr:

82775/58

Complexnummer

Complexnaam

510903

Allersmaborg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ezinge

Westerkwartier

Groningen

Straat*

Nr*

Allersmaweg

64

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

9891 TD

Ezinge

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Ezinge

B

644

Ezinge

B

526

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
PRIEEL gebouwd omstreeks 1915 bij de Allersmaborg. Pand heeft rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door
Lessenaarsdak bekleed met bitumen; vloer is van beton. Noord-, oost- en westgevel zijn opgemetseld van rode
baksteen en zijn aan de binnenkant gepleisterd. Zuidgevel is geheel opengewerkt; op hoeken een houten stijl en in
het midden twee; tussen stijlen, behalve in het midden, een houten balustrade; onder dakrand een rand van
vakwerk van hout.
Waardering
Houten prieel bij de Allersmaborg van algemeen cultuurhistorisch belang:
-vanwege de hoge mate van gaafheid -vanwege de bijzondere functie als prieel
-vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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