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Complexnaam
J. Buiskoolweg
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

6

520918, 520919, 520920, 520921,
520943, 520944

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Vriescheloo

Westerwolde

Groningen

Hoofdadres van hoofdobject
J. Buiskoolweg 12, 9699 TT Vriescheloo
Complexomschrijving
Inleiding
Complex bestaande uit een WEG met beplanting met daaraan een ONTGINNINGSBOERDERIJ. In het kader van de
werkverschaffing is omstreeks 1930 het Rhederveld ontgonnen. Om het gebied te ontsluiten werd de J. Buiskoolweg
aangelegd. Men besloot deze weg niet te voorzien van de gebruikelijke bomen, maar experimenteerde met
verschillende soorten struiken en bomen. Langs de weg werden ontginningsboerderijen gebouwd in opdracht van de
N.V. Ontginnings Maatschappij de Vereenigde Groninger Gemeenten, waaronder de boerderij J. Buiskoolweg 12.
Deze boerderij, opgetrokken in Interbellum-architectuur, is omstreeks 1936 gebouwd. Qua type heeft het pand het
meest weg van een moderne kop-rompboerderij. In 1937 werd er een kunstmestLOODS bij de boerderij geplaatst,
links op het achtererf.
De boerderij heeft aan de voorzijde een ruime voortuin met gazon, rododendrons en andere struikbeplanting, van de
weg gescheiden door een gracht met VOETGANGERSBRUGGETJE uit omstreeks 1936. Om het erf deels
singelbeplanting. Rechts van de boerderij leidt een lange oprijlaan naar de entree van de woning en het achtererf.
Waardering
Complex bestaande uit een weg met beplanting en een ontginningsboerderij met loods en voetgangersbruggetje,
van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde
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- als voorbeeld van een weg met beplanting en ontginningsboerderij uit omstreeks 1930
- vanwege de historische relatie met de jonge veenontginningen in Westerwolde
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van de verschillende onderdelen
- vanwege de typologische zeldzaamheid in de provincie Groningen
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie tussen de complexonderdelen
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Monumentnummer*: 520918
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

31 oktober 2001

Kadaster deel/nr:

82756/51

Complexnummer

Complexnaam

520917

J. Buiskoolweg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vriescheloo

Westerwolde

Groningen

Straat*

Nr*

J. Buiskoolweg

12

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Bellingwolde

O

Postcode*

Woonplaats*

9699 TT

Vriescheloo

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1077

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
ONTGINNINGSBOERDERIJ opgetrokken in een donkerrode baksteen. Het VOORHUIS heeft een aangekapt schilddak
met wolfeind en rechthoekige goot, gedekt met een rode pan. Op de nok een gemetselde schoorsteen, en zowel in
het noordelijke als zuidelijke dakvlak een houten dakkapel met plat dak en twee vierruits ramen.
De hoofdentree bevindt zich in de noordgevel en bestaat uit een rondboogvormige deur met rond kijkgat met
smeedwerk en een gemetselde stoep; rechts van de entree een rond venster met roedenverdeling, en een
keldervenster. Links van de entree twee staande vensters met roedenverdeling samengevat onder één gepleisterde
betonlatei.
In de voorgevel (oost) een groot venster tussen twee zijlichten met roedenverdeling onder een betonlatei, en twee
staande vensters met roedenverdeling samengevat onder één betonlatei. In de topgevel drie vierruits vensters.
De zuidgevel kon niet worden beschreven. De aangekapte hoge SCHUUR heeft een wolfdak met rechthoekige goot
en strakke windveren, gedekt met riet en onderlangs een rij rode pannen. In de voorgevel (oost) een dubbele
rondboogvormige schuurdeur met twee ronde deurlichten, twee kleine vierruitsvensters; in de topgevel een
vensterreeks met drie vierruits ramen.
In de achtergevel dubbele hoge deeldeuren (schuif), twee opgeklampte deuren en een (later) dichtgemetselde deur,
vier tweeruits schuurvensters en een deur erboven; in de top een vensterreeks bestaande uit vier tweeruits vensters.
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De noordgevel heeft gemetselde lisenen en voorzover zichtbaar, twee opgeklampte deuren, negen schuurvensters,
en dubbele schuurdeuren. De zuidgevel kon niet worden beschreven.
Waardering
Ontginningsboerderij uit omstreeks 1936 van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een ontginningsboerderij uit omstreeks 1936
- vanwege de historische relatie met de jonge veenontginningen in Westerwolde
- vanwege de sobere, doch verzorgde vormgeving in Interbellum-architectuur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de andere onderdelen van het complex
- vanwege de landelijke ligging met ruime tuin aan de J. Buiskoolweg met bijzondere beplanting

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Monumentnummer*: 520919
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

31 oktober 2001

Kadaster deel/nr:

82756/56

Complexnummer

Complexnaam

520917

J. Buiskoolweg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vriescheloo

Westerwolde

Groningen

Straat*

Nr*

J. Buiskoolweg

12

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

9699 TT

Vriescheloo

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Bellingwolde

O

1199

Bellingwolde

I

633

Bellingwolde

I

634

Bellingwolde

O

237

Bellingwolde

O

1197

Bellingwolde

O

1118

Bellingwolde

O

1198

Bellingwolde

O

346

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
WEG met beplanting, aangelegd in de jaren dertig. De geasfalteerde weg is gelegen door Rhederveld en heeft aan
beide zijden dichte beplanting (o.a. hulst, rododendrons, taxus, berken, wilgen, esdoorns, sneeuwbes, jasmijn, etc.).
Waardering
Weg met beplanting van algemeen belang:
- als voorbeeld van een weg met beplanting uit omstreeks 1930
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van aanleg
- vanwege de historische relatie met de jonge veenontginningen in Westerwolde
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- als herinnering aan de werkverschaffing
- vanwege de typologische zeldzaamheid in de provincie Groningen
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie tussen de weg en de ontginningsboerderij

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Weg(C)

Weg(C8)

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Bosschage
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Monumentnummer*: 520920
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

31 oktober 2001

Kadaster deel/nr:

82756/170

Complexnummer

Complexnaam

520917

J. Buiskoolweg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vriescheloo

Westerwolde

Groningen

Straat*

Nr*

J. Buiskoolweg

12

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Bellingwolde

O

Postcode*

Woonplaats*

Situering

9699 TT

Vriescheloo

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1077

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KunstmestLOODS uit 1937 opgetrokken in hout op een rechthoekige plattegrond. Het zadeldak is gedekt met
gegolfde asbestplaten. Voorzover zichtbaar bovenin de zijwanden een doorlopende reeks zesruits ramen; in de
kopgevels een deur en vier zesruits ramen.
Waardering
Kunstmestloods van algemeen belang
- als voorbeeld van een houten kunstmestloods uit 1937
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de boerderij

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Opslag

Loods

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 520921
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

31 oktober 2001

Kadaster deel/nr:

82756/173

Complexnummer

Complexnaam

520917

J. Buiskoolweg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vriescheloo

Westerwolde

Groningen

Straat*

Nr*

J. Buiskoolweg

12

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

9699 TT

Vriescheloo

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Bellingwolde

O

1199

Bellingwolde

O

1077

Bellingwolde

O

1197

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
VOETGANGERSBRUGGETJE van beton uit omstreeks 1936 met aan weerszijden een leuning bestaande uit buisstalen
stijlen en gebogen handlijsten.
Waardering
Voetgangersbruggetje uit omstreeks 1936 over de gracht voor de boerderij van algemeen belang
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de boerderij met tuin
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Voetgangersbrug
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Monumentnummer*: 520943
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 2001

Kadaster deel/nr:

82755/172

Monumentnaam**
J. Buiskoolweg
Complexnummer

Complexnaam

520917

J. Buiskoolweg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vlagtwedde

Westerwolde

Groningen

Straat*

Nr*

J. Buiskoolweg

15

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

9541 XJ

Vlagtwedde

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Vlagtwedde

K

693

Vlagtwedde

K

80

Vlagtwedde

K

694

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
WEG met BEPLANTING, aangelegd in de jaren dertig. De geasfalteerde weg is gelegen door Rhederveld en heeft aan
beide zijden dichte beplanting (o.a. hulst, rododendrons, taxus, berken, wilgen, esdoorns, sneeuwbes, jasmijn, etc.).
Waardering
Weg met beplanting van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde:
- als voorbeeld van een weg met beplanting uit omstreeks 1930
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van aanleg
- vanwege de historische relatie met de jonge veenontginningen in Westerwolde
- als herinnering aan de werkverschaffing
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- vanwege de typologische zeldzaamheid in de provincie Groningen
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie tussen de weg en de vaste brug

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Weg(C)

Weg(C8)
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Monumentnummer*: 520944
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 2001

Kadaster deel/nr:

82755/174

Complexnummer

Complexnaam

520917

J. Buiskoolweg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vlagtwedde

Westerwolde

Groningen

Locatienaam

Locatieomschrijving

J. Buiskoolweg, over de Noordelijke Hoofdwijk, Vlagtwedde
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Vlagtwedde

K

693

Vlagtwedde

K

80

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
VASTE BRUG van het balkbrugtype gelegen over de Noordelijke Hoofdwijk en gebouwd omstreeks 1930.
De brug heeft een betonnen onderbouw (balken en platen) waarover een rijdek van klinkers is gelegd, met aan
weerszijden een betonnen stoep met ijzeren rand. Het brugdek rust op gemetselde landhoofden. Aan weerszijden
van de brug zijn leuningen van geklonken ijzeren profielen geplaatst.
Waardering
Vaste brug van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:
- als voorbeeld van een vaste betonnen brug uit omstreeks 1930 in de provincie Groningen
- vanwege de hoge mate van gaafheid
- vanwege de zeldzaamheidswaarde van dit type brug in de provincie Groningen
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie tussen de brug en de J. Buiskoolweg

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)
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