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1. INLEIDING

Eerste Laan 1 te Norg is een Drentse boerderij met zijbander en is volgens jaarankers in de voorgevel 
in 1801 gebouwd. Het gebouw heeft de status van rijksmonument. In 1978/79 is het gebouw vrij zwaar 
gerestaureerd waarbij het nodige min of meer in oude vormen vernieuwd is.
In het kader van een verbouwing naar een verbouwingsplan van Martijn Woldring Architectuur hebben 
de eigenaren Hein de Jong en Aline Vrieling ons opdracht gegeven een beknopte bouwhistorische 
verkenning en waardestelling uit te voeren.
Het veldwerk voor de verkenning is op 10 maart 2016 uitgevoerd.

Bij een boerderij zijn de voor- en achterzijde lastige begrippen die makkelijk verkeerd uitgelegd 
worden. Bij de beschrijving beschouwen we het wooneinde steeds als voorzijde en de bedrijfskant als 
achterzijde. 

  



BDM 2016                                        Bouwhistorische verkenning en waardestelling, boerderij Eerste Laan 1, Norg

3

2. SITUERING EN STRUCTUUR

De boerderij ligt aan de oostkant van de oude dorpskern van Norg en aan de noordzijde van de 
oost-westlopende Eerste Laan waar deze in de Peesterstraat uitmondt. Vlak ten oosten van de 
boerderij staat nog een boerderij die op het minuutplan van omstreeks 1830 tegen de Eerste Laan 1 is 
angebouwd. Mogelijk zijn beide boerderijen ooit uit één boerderij ontstaan. Ook valt de eigenaardige 
perceelstructuur op waarbij het voorhuis en het schuurgedeelte uit aparte percelen bestaan. Deze deling 
is echter zeer recent ontstaan. 

Eerste Laan 1 is een Drentse boerderij (ca. 21x9,9 m) met als kern een gebintstructuur van 
ankerbalkgebinten. De hoofdas van de boerderij ligt min of meer oost-west, waarbij het woongedeelte 
zich aan de westzijde bevindt. 
Aan beide zijden van het gebintwerk zitten zijbeuken, de zogenaamde kubbingen, die overdekt 
zijn door oplangen. Bij het woongedeelte ontbreekt de kubbing aan de zuidelijke zijkant zodat het 
woongedeelte aan de zuidkant een zogenaamde hoge wand had waarin de vensters zitten.
Het gebouw heeft een schuur met een schilddak, met een zijingang (zijbander) die naar de weg is 
gekeerd.

De boerderij is met riet gedekt. Op de kopse woongevel zit een gemetselde schoorsteen.
Op het erf staan ten noorden van de boerderij nog enige bijgebouwen: een stookhut, een kapschuur en 
een nieuwe schuur. Deze onderdelen zijn buiten het onderzoek gebleven.

Kadastraal minuutplan van omstreeks 1830. Nr 5 is 
het latere Eerste Laan 1.

Huidige situatie (bron; Google maps)

Kadastrale kaart (bron; voorlopig ontwerp, Martijn 
Woldring Architectuur)
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3. BOUWGESCHIEDENIS

Volgens jaartalankers werd de boerderij in 1801 gebouwd. De boerderij bestaat uit een woongedeelte 
van drie vakken en een bedrijfsgedeelte van vijf vakken waarbij de gebinten als ankerbalken zijn 
uitgevoerd. De jaartalankers hebben in ieder geval te maken met de verstening van het woongedeelte.

Op het kadastraal minuutplan van omstreeks 1830 blijkt dat de boerderij geschakeld is aan de boerderij 
ten oosten ervan, het huidige Eerste Laan 3. Aan pengaten in de platen van het gebintwerk kan gezien 
worden dat het gebouw vroeger inderdaad naar het oosten is doorgelopen. Het gebintwerk van de Eerste 
Laan 1 liep door in het buurpand. Beide huizen, die uitgevoerd waren als boerderijen met zijbander, 
stonden met de bedrijfseinden naar elkaar toe en aan beide uiteinden bevond zich een wooneind.
Het is niet helemaal duidelijk of dit gebouw van oudsher is opgezet als twee kleine boerderijen met 
zijbander of dat het ontstaan is uit één grote boerderij die in tweede instantie gedeeld werd in twee 
kleinere boerderijen. Dit laatste lijkt het meest waarschijnlijk. De gebintbalk van schuurgebint 3 is 
gezien een loos pengat hergebruikt en heeft een grote kromming naar boven. Een dergelijke kromming 
vind men dikwijls bij de achterste gebinten van een boerderij met achterbander zodat de hoog 
opgeladen oogstwagens door konden rijden naar het slobgat, waar de korenschoven omhoog werden 
gestoken en op de slietenzolder werden opgeslagen. Deze balk stamt uit een boerderij met achterbander. 
Er van uitgaande dat deze balk uit een voorganger van de boerderij komt, moet deze voorganger 
opgezet zijn als boerderij met achterbander.
Met enige voorzichtigheid is de volgende boerderij ontwikkeling te reconstureren. Ongeveer ter plaatse 
van Eerste Laan 1 en 3 stond vroeger een grote boerderij met achterbander op een groot, min of meer 
vierkant, perceel. Deze boerderij werd vóór 1830 gesplitst in twee boerderijen met zijbander. Mogelijk 
had deze splitsing in 1801 plaats toen het huidige wooneinde gebouwd werd. 
Het woongedeelte van drie vakken werd uitgevoerd met een kopse topgevel en een hoge wand aan de 
zuidzijde waar in vensters zaten. In het woongedeelte kwamen drie gebintvakken waarbij de balken 
aan de zuidzijde op de muur van de hoge wand lagen zodat aan die kant geen stijlen nodig waren. Dit 
deel van het gebintwerk werd nieuw gemaakt tegelijk met de bouw van de muren. In het woongedeelte 
kwam een woonkeuken met daarnaast een ruimte in de kubbing. Tegen de kopse gevel zat een 
haardpartij en aan de kubbingzijde kwamen bedsteden. 
Achter het woongedeelte kwam het gebintwerk van het schuurgedeelte dat voor Eerste Laan 1 vijf 
vakken besloeg en verder doorliep in het buurpand. De overspanning van dit gebintwerk was iets 
kleiner dan de balkoverspanning in het woongedeelte. Het was voorzien van gehakte telmerken met 
door een beitel gemaakte streepjes links en door een guts gemaakte ovaaltjes rechts. Dit gebintwerk 
kan ook uit 1801 dateren hoewel het ook denkbaar is dat het al eerder bestond. In dat geval kan dit 
gebintwerk met dergelijke telmerken ook nog uit de 18de eeuw dateren. Wel is duidelijk dat bij de bouw 
van dit gebintwerk gebruik is gemaakt van een groot aantal oudere onderdelen. Hierop zaten geritste 
merken die mogelijk uit de 17de eeuw dateren. Nader dendrochronologisch onderzoek in combinatie 
met archiefwerk zou de datering van het gebintwerk met gehakte merken en de datering van de oudere 
gebintonderdelen duidelijk kunnen maken.

Op zeker moment werden de panden fysiek gescheiden door een tussenruimte te creëren. Eerste Laan 1 
kreeg een eigen achtergevel met een eindschild. Dit moet tussen 1830 en 1900 gebeurd zijn, mogelijk 
ergens in de tweede helft van de 19de eeuw. Ook de haardpartij uit het einde van de 19de eeuw hoort 
mogelijk bij deze verbouwing.

De familie Uiterwijk heeft zeer lang de boerderij bewoond als eigenaar/bewoner.
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In de 20ste eeuw had de boerderij mede een functie als café. In 1930 vestigde zich in een bijgebouw een 
schilder die ook lid was van de familie Uiterwijk. 

In 1978/79 werd de boerderij gerestaureerd. De vensters kregen nieuw raamhout. Onder meer de 
buitenmuur van de zuidelijke kubbing werd bijna geheel nieuw opgetrokken en op de plaats van de 
paardenstal naast de banderinham kwam een slaapkamer. 
Een groot aantal binnenmuren dateert uit deze periode zoals ook de brandmuur tussen het woongedeelte 
en het voormalige schuurgedeelte. 

De boerderij gefotografeerd in 1935-45 (foto Drents Archief). Het kleine venster links in de voorgevel is kleiner dan 
het tegenwoordige venster op die plek.

De boerderij gefotografeerd 
in de periode tussen 1940-70 
(foto Drents Archief)
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4. BESCHRIJVING 

4.1.GEVELS

4.1.1. Gevels woongedeelte

Het muurwerk
De gevels van het woongedeelte zijn van rode baksteen (10 lagen 51cm; steenmaat 
21,1/21,5/21,5/21,5/22 x 10,2/10,4/10,4/10,5 x 4/4/4,4,3/4,3/4,5/4,6/4,8cm) met kalkspecie in normaal 
kruisverband gemetseld en staan met elkaar in verband. Op de hoeken is de normale beëindiging van 
kruisverband met triklezoren in de strekkenlagen. Bij de vensterkanten eindigt het metselverband mede 
op neggeklezoren, een kenmerk dat vooral vóór ca. 1850 optreedt.

Kopse westelijke voorgevel
De kopse voorgevel is een eenlaagse in rode baksteen (10 lagen 51cm; steenmaat 
21,1/21,5/21,5/21,5/22 x 10,2/10,4/10,4/10,5 x 4/4/4,4,3/4,3/4,5/4,6/4,8cm) gemetselde topgevel. 
Links zit een kubbing en rechts een hoge wand. De voegen zijn grotendeels nieuw gevoegd met 
portlandhoudende cement; het is waarschijnlijk dat hier nog de oude kalkspecie achter zit. Bij een 
gedeelte van het metselwerk achter de haardpartij is een leemhoudende specie in het zicht. De gevel is 
in normaal kruisverband uitgevoerd waarbij de top halfsteens gemetseld is. De gevel is steensdik tot de 
onderkant van het zoldervenster.

De kamer heeft twee zesruitsvensters overdekt door rolllagen. De zware kozijnen met kwartbolprofiel 
zijn oorspronkelijk en hebben in beton vernieuwde uitstekende vensterbanken. De ramen zijn in 
1978/79 vernieuwd. Blijkens oude foto’s zaten er vóór die tijd ook zesruiters. Links van het linker 
venster zitten ter hoogte van de bovendorpel enkele gemetselde ventilatiespleten. Deze zijn aangebracht 
ter ventilatie van de bedstede.
De kubbing heeft een kleiner zesruitsvenster eveneens overdekt door een rollaag. De rollaag stoort de 
vlechtingen. Dit duidt erop dat het venster in deze vorm secundair is. Op oude foto’s is te zien dat hier 
oorspronkelijk een veel kleiner venster heeft gezeten (zie afbeeldingen op p.5). Ook het metselwerk van 
de vensterkanten duidt hierop. De linkerkant heeft tot iets minder dan de helft een oorspronkelijke kant. 
De rechterkant is in zijn geheel doorgehakt. Het kozijn is mogelijk een oud kozijn met kwartbolprofiel 
dat hergebruikt is. Aan de onderkanten is het kozijn gelast. Ook dit kozijn heeft een in beton 
vernieuwde vensterbank. Het raamhout van dit venster dateert uit de restauratietijd. Op foto’s uit 1972 
is hier al een zesruitsvenster te zien, waar uit blijkt dat het kleinere venster toen al vervangen was.

De zolder wordt verlicht door een vierruitsvenster (het raam is uitgevoerd als uitzetraam) dat niet door 
een rollaag overdekt is. Het kozijn en het raamhout zijn in 1978/79 vernieuwd naar het model van het 
bestaande venster. Omdat er geen rollaag boven zit bestaat het vermoeden dat hier oorspronkelijk een 
veel kleiner venster of ventilatieopening heeft gezeten. Bij nader inzien is ten zuiden van dit venster een 
plek met iets anders gekleurde stenen. Het gaat mogelijk om een invulling op de plek van een vroeger 
bestaand hebbend venstertje. Er zouden dan ter plekke van de zolder twee kleinere vensters in de top 
gezeten hebben. Vermoedelijk was dat de oorspronkelijke situatie.
Hoger in de top zitten twee dichtgezette oorspronkelijke ventilatieopeningen.
De schuine kanten van de topgevel zijn van vlechtingen voorzien.
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Diverse ankers koppelen de gevel aan de balklaag en aan de kapconstructie. Een anker boven in de 
gevel is voorzien van het jaartal 1801. Dit anker is vermoedelijk gekoppeld (geweest) aan de bovenkant 
van de haanhouten van de sporenparen.
Het bovenste gedeelte van de top is tegelijk met de schoorsteen 1978/79 vernieuwd in bruine steen.

Overzicht vanuit 
het zuidwesten.

Voorgevel met 
zesruiters en 
vlechtingen. De 
ventilatiespleetjes 
geven de plek 
van de vroegere 
bedstede aan.
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Voorgevel detail: het kleine zesruitsvenster 
is grotendeels doorgehakt en steekt door de 
vlechting heen. 
De hoek is afgerond door het slijpen van messen.

De noordwesthoek in 1972. In de zijgevel is onder meer een 
keldervenster te zien. (foto Drents Archief)

De boerderij gefotografeerd in 1944 (foto Drents Archief)
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Zuidelijke zijgevel woongedeelte; de hoge wand.
De zuidelijke zijgevel van het woongedeelte is een eenlaagse langsgevel die in rode baksteen in 
normaal kruisverband is opgemetseld en in verband staat met de kopse voorgevel. Aan het rechter (oost) 
uiteinde is de gevel over een afstand van ca. 1,5 meter bij de restauratie vernieuwd.
In de zijgevel zitten twee zesruitsvensters en een deur met tweedelig bovenlicht. De vensters hebben 
oorspronkelijke kozijnen met kwartbolprofiel en hebben vooruitstekende vernieuwde betonnen 
onderdorpels. Het raamhout is bij de restauratie in 1978/79 vernieuwd. Boven de vensters zitten 
rollagen. De deur staat op vernieuwde betonnen neuten en heeft een betonnen onderdorpel. Het kozijn 
en de deur zijn vernieuwd. Boven de deur zit een rollaag.
Het muurwerk rechts van de deur is vernieuwd. Blijkens een oude foto (zie p. 9 en 10) was hier een 
venster dat zich in hetzelfde kozijn bevond als waar ook de deur in gevat was.
De gevel eindigt met een bloktandlijst. Enkele staafankers geven de positie van de balklaag aan.

Overzicht zuidelijke zijgevel huidige toestand.

Overzicht zuidelijke zijgevel voor de restauratie in 1978.
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Noordelijke langsgevel woongedeelte
De noordelijke langsgevel van het woongedeelte is onderdeel van de langsgevel van de noordelijke 
kubbing en is daarom vrij laag; ca. 1,3 meter. In de muur bevinden zich van west naar oost: twee 
vensters met tweeruitsramen (het voorste venster bestond al vóór 1978 en kan mogelijk uit de eerste 
helft van de 20ste eeuw dateren, het raamhout is bij de restauratie vernieuwd, het achterste venster is in 
1978/79 ontstaan), een gietijzeren stalraampje, de vernieuwde deur in de inham.

Het voorste gedeelte (meest westelijke) van deze noordelijke langsgevel is met rode stenen gemetseld 
en heeft een grijze gecementeerde plint. Het onderste gedeelte is in normaal kruisverband gemetseld, 
het bovenste gedeelte in halfsteensverband. In het gedeelte in kruisverband zat vóór de restauratie 
links van het venster een rollaag (hier zitten thans enige iets lichtere zachtrode stenen in normale 
metsellagen). De verklaring hiervan is niet geheel duidelijk. Het kan een rollaag boven een verdwenen 
venster zijn geweest. Gezien de positie van de rollaag moet dat een keldervenster zijn geweest. Het 
is denkbaar dat het steensdikke ondergedeelte van de muur verklaard kan worden door de vroegere 
aanwezigheid van een kelder. 
Dit voorste gedeelte van de gevel staat in verband met de oostelijke kopse woongevel. Een opvallend 
detail is de afgeronde hoek tussen de zijgevel en de voorgevel die ontstaan is door het veelvuldig 
scherpen van messen op deze hoek.

Het deel ten oosten daarvan in halfsteens verband gemetseld en is een spouwmuur uit 1978/79 die van 
hergebruikte zachtrode en roodbruine stenen is gemaakt.

Het woongedeelte heeft langs de onderrand van het dak twee rijen gesmoorde mulde pannen.

De noordelijke zijgevel van 
het woongedeelte. 
Onder: situatie in 1972 (foto 
Drents Archief). Links: naast 
het venster zit een rollaag 
voor een keldervenster. 
Op deze plek zitten thans 
metsellagen van iets lichtere 
kleur.
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4.1.2. Gevels bedrijfsgedeelte

Gevel zuidelijke zijbeuk
Bij het bedrijfsgedeelte begint de zuidelijke zijbeuk. De gehele gevel van de zuidelijke zijbeuk inclusief 
de banderhoek en de kopse westgevel van de zijbeuk is vernieuwd bij de restauratie in 1978/79. Slechts 
de meest oostelijke 2 meter van de zuidgevel is niet bij de restauratie vernieuwd. De hele gevel is 
steensdik opgetrokken met hergebruikte zachtrode/roodbruine steen in kruisverband.
De kopse westgevel van deze zijbeuk staat in verband met de langsgevel van het woongedeelte 
(dit is het vernieuwde gedeelte van de hoge wand) en met de lage zuidelijke langsgevel van het 
bedrijfsgedeelte. Blijkens een oude foto was de kopse westgevel van de zijbeuk vroeger halfsteens.
De zuidelijke lage langsgevel van het bedrijfsgedeelte wordt op een derde van de lengte onderbroken 
door de inham van de zijbander.
In het voorste gedeelte zitten twee vierruitsvensters uit de restauratietijd. Op een oude foto zat hier een 
gietijzeren stalraampje.
In het achterste gedeelte zitten twee gietijzeren stalraampjes met segmentboogvorm, en een staldeur.
Boven de stalraampjes zitten houten lateien uit de restauratieperiode.
De staldeur is een opgeklampte deur. De deur is van buiten verticaal beklampt en van binnen 
horizontaal beklampt. De deur is bij de restauratie vernieuwd met gebruikmaking van oude hengen.
Het metselwerk rechts (oostelijk) van de staldeur is niet vervangen bij de restauratie. Dit in 
kruisverband opgetrokken metselwerk is echter niet zeer oud en zal zeker nog uit de 20ste eeuw dateren.
Het metselwerk van de inham is in 1978/79 vernieuwd. In de westelijke zijmuur van de inham zit een 
vierruitsvenster (1978/79). Op een oude foto was op deze plek een deur te zien die toegang gaf tot de 
paardenstal die vroeger naast de banderinham gesitueerd was. In de oostelijke zijmuur van de inham 
zit een gietijzeren vierruitsraampje. Op een oude foto kan gezien worden dat er vlechtingen in deze 
zijmuur zitten die thans niet meer aanwezig zijn. Dat maakt duidelijk dat het metselwerk vernieuwd 
is en niet volledig in de vroegere vorm hersteld is. De banderdeur is een dubbele bedrijfsdeur. 
De banderdeuren zijn vernieuwd bij de restauratie in de daarvoor bestaand hebbende vorm met 
gebruikmaking van de oude hengen.
In linker deurhelft zit een vierruitsraampje. In de rechterdeurhelft is een lagere mansdeur aangebracht. 

Langs de onderkant van het dak zit een strook van pannen. Bij het woongedeelte bevinden zich friese 
golfpannen en bij de voorste stuk van de schuur zwart gesmoorde oud Hollandse pannen en bij het 
achterste stuk van de schuur muldepannen. Op oude foto’s lijken hier alleen friese golfpannen te zitten.

De zuidelijke 
kubbinggevel ten oosten 
van de banderinham. 
De gevel is nieuw 
gemetseld in 1978/79, 
met uitzondering van het 
gedeelte rechts van het 
deurtje.
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De boerderij vanuit het zuidoosten in 1972.

De boerderij in 1980 kort na de restauratie (foto RCE). De nieuw gemetselde gedeelten zijn duidelijk te zien.

De banderinham met de nieuw gemaakte 
banderdeuren. 
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Oostelijke kopse achtergevel 
De oostelijke kopse achtergevel is een eenlaagse gevel met voor de zijbeuken schuine kanten. De 
gevel is halfsteens opgemetseld tot ca. 1,3 meter hoogte in een hergebruikte paarsbruine baksteen 
(10lagenmaat 53,2cm; steenmaat 22/22,3/22,6 x 4,5/4,7cm) daarboven in rood/roodbruine baksteen (10 
lagen 60,5cm; steenmaat 22x5,3cm). Beide gedeelten zijn in kalkspecie opgemetseld.
In de achtergevel zitten drie gietijzeren stalraampjes met segmentboogvorm. De stalraampjes zijn 
overdekt door een halfsteens segmentboog.
Boven het middelste stuk van de oostgevel zit een schilddak met vernieuwd uilebord. Het uilebord is in 
verhouding te groot en is bij de restauratie te groot gemaakt; het vroegere uilebord was blijkens oude 
foto’s kleiner. 
Bij de noordoostelijke achterhoek bevindt zich een kleine inspringing in de plattegrond om in de 
noordgevel een staldeur mogelijk te maken. De staldeur is een opgeklampte naaldhouten deur.

De achtergevel 
vanuit het noord-
oosten gezien.

De halfsteens achtergevel is tot ca. 
1,3 meter van donkere hergebruikte 
steen opgemetseld. Ook het bovenste 
gedeelte is in kalkspecie gemetseld.
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Noordelijke langsgevel bedrijfsgedeelte
De langsgevel van de noordelijke kubbing is vrij laag (ca. 1,25 meter) en gemetseld in een bruine 
baksteen (10 lagen 49,5cm; steenmaat 21/21,5/22x4,2/4,4cm) in halfsteensverband in kalkspecie. 
Dit gedeelte heeft opvallend dunne lintvoegen waarin een voegstreep is getrokken. De gevel is zwart 
gesausd geweest. De zwarte kleur is hier en daar op het voegwerk bewaard gebleven.
De gevel heeft drie dichtgezette stalraampjes. De meest westelijke meter van deze noordgevel van 
het bedrijfsgedeelte is nieuw opgemetseld met een lichtere zachtrode en roodbruine baksteen. In dit 
gedeelte zit een liggend gietijzeren zesruitsraam. Dit metselwerk heeft een halfsteens verband maar 
vermoedelijk gaat het om een spouwmuur.
Op de grens met het woongedeelte bevindt zich een inham met een vernieuwde hardhouten deur. Het 
kozijn staat op hardstenen neuten.
Het noordelijk dakvlak is van riet en heeft een knik bij de zijbeuk. Het riet loopt tot beneden door 
zonder goot. In het noordelijk dakvlak zitten in het bedrijfsgedeelte vijf gietijzeren dakramen. 

De noordelijke zijgevel.

Detail noordgevel stalkubbing met dagstreepjes 
in de voegen. De zwarte afwerking loopt over de 
voegen door.
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De boerderij vanuit het noorden in 1972 (foto Drents Archief)

De noordelijke gevel van de stalkubbing is halfsteens en heeft dichtgezette stalraampjes.
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4.2. INTERIEUR

Woongedeelte
In het woongedeelte bevinden zich naast elkaar een woonkamer en een keuken tegen de voorgevel. De 
woonkamer is de oude woonkeuken en de keuken zit in de kubbing en deels in de binnenstijlruimte. 
Ten oosten daarvan bevindt zich een hal met trapopgang, met ten noorden daarvan een klein halletje en 
een badkamer in de vroegere kubbing. De muren van het woongedeelte dateren alle uit de tijd van de 
restauratie van 1978/79. Het zijn gemetselde halfsteenmuren die grotendeels in het zicht zijn.

De woonkamer is de oude woonkeuken en heeft een stookplaats tegen de voorgevel geflankeerd door 
vensters. De schouw heeft een houten haard in een vorm die dateert omstreeks 1880. Twee houten 
consoles in een neorenaissancestijl dragen een in- en uitspringende vlakke dekplaat. Het is eigenaardig 
dat de consoles met schroeven vastzitten hetgeen beslist niet de oorspronkelijke bevestiging is. 
Kennelijk zijn ze er afgehaald en er weer opgezet. Dit kan echter ook op wijzen dat de haard (deels?) 
van elders komt. In de haard zit een gietijzeren haardplaat waarin de vuurmond is uitgespaard. Dit is 
een open insluithaard. Op de haardplaat zitten drie versieringen van driehoekige loofwerkjes. 
Rond de haardplaat zit een strook van een rij grijswitte tegeltjes (witjes). Boven de haard zit een rechte 
rookvang die van een vrij recente pleister is voorzien. 
Aan weerzijden van de rookvang bevinden zich grijswitte tegeltjes (witjes) van ca. 12,7x12,7cm.
Tegen de muur met de keuken bevindt zich een oorspronkelijke bedstedenwand. Er zijn twee dubbele 
bedsteden deuren met daartussen een smal kastje en aan de rechterkant een lage deur. Boven de deuren 
zit een geprofileerde lijst. Al deze deuren zijn opgeklampte deuren, waarbij de vlakke kanten naar de 
woonkeuken zijn gekeerd. De wand is gehout. Deze houting is bij de restauratie opnieuw aangebracht 
door de een lid van de familie Uiterwijk die schilder was (vr. mededeling H. de Jong). Op de deuren 
zijn biezen geschilderd die panelen suggereren. De lage deur heeft een houten draaiknop.
De wand staat nu direct tegen een 20ste eeuwse scheidingsmuur, zodat er geen bedsteden en kasten meer 
zijn die bij de wand horen. Vroeger bevond de achterwand van de bedsteden zich tegen de achterkant 
van de gebintstijlen (vr. mededeling H. de Jong).
Om de vensters zitten geprofileerde vroeg-19de-eeuwse vensteromtimmeringen die bij de restauratie 
gehout zijn. De profileringen hebben ondermeer een kraalprofiel. Ook zijn de vensters voorzien van een 
19de-eeuwse vensterbank. De vensterbanken sluiten aan op een omgaande lijst. Dit is de bovenlijst van 
een lambrisering geweest. Beneden deze lijst is ondermeer een donkere kleurafwerking van de pleister 
aanwezig. Boven de lijst zitten verschillende pleisterlagen waaronder ook een met een afwerking van 
kunstmatig ultramarijn blauw die uit de late 19de eeuw kan dateren. Daarover is in de jaren 30 van de 
20ste eeuw behang aangebracht. Hier is een krant uit 1932 gevonden waarop het behang geplakt was.
De vloer bestaat uit 19cm brede machinaal gezaagde naaldhouten vloerdelen die rood beschilderd 
zijn. Deze vloer kan van rond 1900 dateren. Tussen de balken zit in de balkvakken een plafond van 
gipsplaten.
De deur naar de hal is vernieuwd in 1978/79. Boven de deur zijn de sporen van de bevestiging van een 
duivekooi die hier gezeten heeft. Een duif werd traditioneel gehouden door Noord-Nederlandse boeren. 
In de huidige keuken in de vroegere zijbeuk staan twee gebintstijlen. Het voorste gebint heeft geen 
pengaten voor windschoren ook ontbreken pengaten voor horizontale regels. De doorstekende pen is 
afgezaagd. De aftekening van twee wiggen is nog zichtbaar. 

In de hal staat een trap met ijzeren trapleuning uit de jaren 70.
De hal heeft een jaren 70 uitstraling met bruine plavuizen, houten schrootjes en gipsplaten en in het 
zicht zijnde halfsteensmuren.
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De zuidwand van de woonkeuken. 
Om de vensters zitten geprofileerde 
vensteromtimmeringen. Onder de 
lambriseringlijst zitten resten van een zwarte 
pleisterafwerking.

De westwand van de 
woonkeuken met de 
haardpartij.

Detail haardpartij 
met open 
insluithaard.
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De  oorspronkelijke 
bedstedenwand in de 
woonkeuken.

De sporen van de bevestiging van de duivekooi. De balk heeft een vellingkant met kapelletje.
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De schetsen van de heer Uiterwijk met de oude indeling van het woongedeelte.
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Vroegere bedrijfsgedeelte
Ten oosten van de boven beschreven vertrekken bevindt zich in het vroegere bedrijfsgedeelte een 
slaapkamer aan de zuidkant en een hal aan de noordkant. Dit gedeelte hoort thans bij het woongedeelte 
en er is een recente brandmuur gebouwd tussen dit gedeelte en de rest van het bedrijfsgedeelte ten 
oosten daarvan. Op de plek van de slaapkamer zat vroeger een paardenstal en op de plek van het 
noordelijke halletje bevond zich de pompstraat waar de pomp gesitueerd was.

In de slaapkamer zat tot voor kort tegen de noordwand een kastenwand met twee kasten met dubbele 
deuren en daarboven twee liggende kastjes. De kamer is voorzien van een gipsplatenplafond.
Ten oosten van de brandmuur is het oude bedrijfsgedeelte nog herkenbaar gebleven. De 
binnenstijlruimte is nog deels open gebleven en vormt een soort deel.
In de noordelijke kubbing zit de voormalige koestal die deels in de binnenstijlruimte uitsteekt. De stal is 
een grupstal met gemetselde grup en gemetselde koestand en voergoot. De koeien stonden met de kop 
richting buitenmuur. Deze grupstal kan in aanleg omstreeks 1900 dateren.
De afscheiding van de stal met de deel wordt gevormd door een houten wand van verticale delen. 
Hierin zit een opgeklampte naaldhouten deur (19de eeuw?). Deze wand is grotendeels gemaakt van 
hergebruikt hout. De wand is groen geschilderd en heeft gele geschilderde staande schijnpanelen met 
rode biezen. De schijnpanelen hebben bovenhoeken die rechthoekig naar binnen zwenken. 
Volgens mondelinge mededeling van de eigenaar, de heer de Jong, heeft een lid van de familie 
Uiterwijk die schilder was deze wand beschilderd. De wand zat oorspronkelijk in het woongedeelte en 
vormde een dwarswand halverwege de huidige hal. De wand kon bij speciale gelegenheden zoals bij 
markten gedemonteerd worden en tot tafels omgebouwd worden. De boerderij had namelijk in deze 
periode mede een caféfunctie.
Bij enkele gedeelten van deze wand is nog een oudere sjablonenschildering aanwezig in een stijl van 
omstreeks 1900. Dit duidt erop dat de wand oorspronkelijk van ca. 1900 dateert, vervolgens beschilderd 
is en in een nog latere fase (mogelijk bij de verbouwing van 1978/79) in de stal is aangebracht als 
afscheidingswand.

In de zuidelijke kubbing bevinden zich twee kleine stalruimten naast elkaar en tegen de achtergevel 
naast de stal nog twee stalruimten. Tussen de stallen bevinden zich halfsteensmuurtjes van ruim een 
meter hoog met daarboven houten schotten. Deze stalinrichting is in het algemeen van vrij jonge datum 
waarbij men hier en daar een hergebruikt stuk hout heeft ingezet. In de zuidelijke kubbing zit een 
hildezoldertje. Deze wordt gedragen door vrij recente balkjes. 
Alle oplangen zijn van rondhout en dateren mogelijk uit de late 19de eeuw.

Overzicht deel naar het oosten 
met gekromde balk schuurgebint 
3. Op de balken liggen slieten.
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De koestand 
en grup in de 
noordelijke 
kubbing. Naar 
het oosten 
gezien. Vooraan 
schuurgebint 2.

De koestal naar het westen gezien.
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De scheidingswand met schildering 
van de koestal. De wand is hergebruikt 
en heeft in het woongedeelte gezeten.

Overzicht deel naar 
het oosten gezien.

Detail koestalwand met een oudere 
sjablonenschildering.
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Het gebintwerk
Het gebintwerk bestaat uit oorspronkelijk zeven eiken ankerbalkgebinten die acht vakken vormen. 
Hiervan zijn zes gebinten overgebleven waarbij van een gebint de balk ontbreekt. De balken meten ca. 
22x22-23x25cm en de stijlen ca. 20x25cm; de gebintplaat ca. 12x18cm. De gebinten hebben korbelen 
die onder en boven gepend zijn en met twee toognagels vastgezet. De gebinten hebben een vrij lage 
borstwering. De windschoren zijn onder en boven gepend en de verbinding is meestal met 1 toognagel 
gezekerd. De pen van de gebintbalk is met twee of drie toognagels aan de stijl vastgezet en in het door 
de stijl stekende deel zijn twee wiggen geslagen. De door de stijl stekende uiteinden van de balk zijn 
meestal rechthoekig.

Het oorspronkelijke woongedeelte beslaat drie vakken en het vroegere schuurgedeelte vijf vakken. Aan 
de bouwsporen kan afgeleid worden dat het gebintwerk oorspronkelijk verder naar het oosten heeft 
doorgelopen (zie de beschrijving van de afzonderlijke gebinten).
Het is zeer eigenaardig dat de drie vakken in het woongedeelte een grotere overspanning hebben 
dan die in het voormalige schuurgedeelte, namelijk respectievelijk ca. 6,25 en ca. 5,5 meter. Ook de 
vakdiepte verschilt. In het woongedeelte zijn de vakken ca. 2,25 meter diep, terwijl de vakken in het 
schuurgedeelte duidelijk dieper zijn. De vakdiepten varieren daar tussen ca. 2,5 en 3 meter.
In het woongedeelte hebben de gebinten aan de kant van de kubbing stijlen en aan de kant van de 
hogewand zijn de balken op de steensmuur opgelegd, zodat de stijlen aan de zuidkant ontbreken en ook 
de borstwering ontbreekt aan de zuidzijde. Dit had tot gevolg dat de muurplaat aan de zuidzijde lager 
ligt dan de gebintplaat aan de noordzijde. Er zijn geen oude pengaten aan de kant van de hogewand 
gevonden die erop duiden dat er vroeger aan die zijde ook stijlen zijn geweest. Dat betekent dat deze 
gebinten gelijktijdig met de steensmuur van de hogewand zijn gebouwd. 
Ook valt op dat de stijlen van deze gebinten geen windschoren hebben in tegenstelling tot de gebinten 
in het schuurgedeelte. Deze gebinten in het woongedeelte zijn oorspronkelijk zo opgezet, want er zijn 
pengaten voor vroegere windschoren. 
Het gedeelte van de schuurgebinten is van 1 t/m 4 genummerd van west naar oost. Aan de linker 
(noord) kant zitten rechte gehakte strepen die met een beitel zijn gemaakt en aan de rechter (zuid) kant 
bevinden zich rond/ovale merkjes die met een guts zijn gemaakt. Dit zijn de telmerken die een verschil 
tussen de elementen aan de linker- en aan de rechterzijde hebben. Dergelijke telmerken kunnen in de 
18de en 19de eeuw gebruikt zijn, zodat het gebintwerk van de schuur uit 1801 kan dateren hoewel het 
ook nog wel uit een oudere 18de eeuwse fase kan dateren.
Ook zijn er geritste telmerken die bij een oudere fase horen. Er zijn meer elementen die erop duiden dat 
veel van het eiken gebintwerk gemaakt is van hergebruikte onderdelen. Dit blijkt ondermeer uit loze 
pengaten die niet met de huidige constructie te maken hebben. Voor meer details over hergebruikt hout 
zie de beschrijving van de afzonderlijke gebinten hieronder.

Bijzonderheden per gebint

Woongedeelte gebint 1
Het voorste gebint is bewaard gebleven. Dit heeft een naar binnen gekromde korbeel. Onderin de stijlen 
van gebint 1 en 2 zijn ronde gaten waargenomen die vermoedelijk een functie hadden bij het oprichten 
van de gebinten. De doorstekende pen van de balk is afgezaagd. De aftekening van twee wiggen is 
nog zichtbaar. De stijl heeft geen pengaten voor windschoren ook ontbreken pengaten voor horizontale 
regels.
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Woongedeelte gebint 2
De gebintbalk is aan de onderkant aan de kamerzijde afgeschuind. De afschuining eindigt aan de 
zuidzijde in een kapelletje. Aan de noordzijde is een stijl bewaard gebleven. De korbeel is verdwenen.

Woongedeelte gebint 3 
Waar men het derde gebint van het woongedeelte zou verwachten is geen gebint (meer) aanwezig. In 
de platen op zolder zijn onduidelijke bouwsporen die niet meteen duidelijk maken hoe het vroeger in 
elkaar heeft gezeten. Het valt op dat er ter plekke waar men dit gebint zou verwachten aan beide kanten 
een eigenaardig kort stuk plaat ligt dat aan beide zijden gelast is. In de zuidelijke plaat zit een vrij klein 
recht pengat waar mogelijk een kleine stijl onder heeft gestaan. Aan de noordzijde kon een toognagelgat 
gezien worden dat vermoedelijk hoort bij een pengat voor een stijl. Dit pengat was niet toegankelijk 
doordat er een muur onder staat. De gebintplaat aan de zuidzijde loopt tot de plek van het derde gebint. 

Schuurgebint 1
Het vierde gebint is gebint 1 van de schuurgebinten die korter zijn dan de gebinten in het woongedeelte. 
Dit gebint is deels bewaard gebleven. De gebintbalk en de stijl aan de noordzijde zijn verdwenen bij 
de bouw van de brandmuur. Aan de zuidkant zit een stijl met windschoren. De pen van de verdwenen 
balk zit nog in de zuidelijke stijl. Dit gebint moet van gehakt telmerk 1 voorzien zijn geweest. Mogelijk 
is dit nog ergens op de resten van het gebint aan te treffen. Op de windschoor van de zuidelijke stijl zit 
een gesneden merk 2 maar dit zal bij een oudere fase horen.

Schuurgebint 2
Schuurgebint 2 heeft aan de noordzijde telmerk 2 bestaande uit met een beitel gehakte streepjes en aan 
de zuidzijde 2 ovaaltjes. Dit gebint heeft aan de noordzijde een naar binnen gekromd korbeel terwijl de 
andere korbelen in de schuur recht zijn.

Schuurgebint 3
Schuurgebint 3 heeft een balk met een kromming naar boven en hoort bij een boerderij met 
achterbander daar de hoog opgeladen oogstwagen hierdoor naar binnen konden rijden tot het slobgat 
waar de korenschoven op de slietenzolder konden worden opgeladen. Deze balk heeft ook een loos 
pengat voor een vroegere korbeel, zodat duidelijk is dat deze balk hergebruikt is. 
Aan de noordzijde heeft dit gebint telmerk drie bestaande uit drie met een beitel gehakte rechte strepen 
merken (strepen zijn 2,3 cm lang) 
Aan de zuidzijde heeft dit gebint telmerk drie bestaande uit ovale met een guts gehakte merken.

Schuurgebint 4 
Dit gebint heeft aan de noordzijde een telmerk 4 bestaande uit vier met een beitel gehakte merken. 
(deze strepen zijn 3,6 cm lang. Tevens is ook een geritst merk 4 aanwezig bestaande uit vier lange 
geritste strepen. Aan de zuidzijde zit er op de stijl en de windschoor een geritst merk 4 waarbij een van 
de strepen gebroken is om het onderscheid tussen links en rechts te kunnen maken.
In de noordelijke gebintplaat zitten ten westen van de stijl loze pengaten voor een stijl en voor een 
windschoor. Bij de stijl zit een las. Vlak voor de achtergevel zit een loos pengat voor een windschoor. 
Deze hoort bij een volgend verdwenen schuurgebint 5. Ook in de zuidelijke gebintplaat zit een las bij 
gebint 4 en ook bij deze plaat een vergelijkbaar pengat windschoor vlak bij de achtergevel.

Tegen de achtermuur bevindt zich een strijkbalkje dat door drie stijltjes wordt ondersteund. Het 
balkje is halfhouts gekeept op de buitenste stijlen. Het gaat om eiken hergebruikte onderdelen. Deze 
constructie zal gelijktijdig zijn met het bouwen van de achtergevel.
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Schuurgebint 3 rechterzijde telmerk met 
gutsen gemaakte ovaaltjes. Ook de richtslag is 
duidelijk te zien.

Schuurgebint 3 
linkerzijde telmerk 
met een beitel 
gehakt.
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In de noordelijke gebintplaat zit vlak bij de achtergevel een loos pengat voor de verdwenen korbeel van het vijfde 
thans verdwenen schuurgebint.

Ook de plaat vertoont loze 
pengaten.

Schuurgebint 3. 
De balk heeft een 
loos pengat voor 
een korbeel en is 
hergebruikt.
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Het voorste gebint van het woongedeelte. Rechtsboven: detail voorste gebint met richtgat.

Het tweede gebint van het woongedeelte. De korbeel is verdwenen. Beide gebinten hebben geen 
windschoren.
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De kapconstructie
De kapconstructie bestaat uit sporenparen.
De kapconstructie boven het woongedeelte is in 1978 vervangen door geïmpregneerde rondhouten 
sporen. Restanten van eiken sporen zijn hergebruikt in de kap als haanhout en als kleine kapschoortjes.
De brandmuur is naar boven doorgetrokken. 
De slaapkamers boven met alle wandjes dateren volledig uit 1978 en vertonen geen monumentale 
elementen. Door de inbouw van de slaapkamer is de kap op dit niveau geheel afgetimmerd.
Boven de slaapkamers is de kap in het zicht.

De kapconstructie boven het bedrijfsgedeelte bestaat uit veertien sporenparen met haanhouten. De 
haanhouten zitten steeds aan de westzijde van het sporenpaar. 

De voorste vijf sporenparen zijn eiken sporen; sommigen ervan hebben een rechthoekige doorsnede 
(115,5x7cm; 9x7,2cm) en enkele zijn rond en behouwen.
De achterste negen sporenparen zijn rondhout (naaldhout) en hebben meestal een eiken hergebruikt 
haanhout dat gemaakt is van een vroegere spoor uit een oudere kap. De rondhouten sporenparen zijn 
mogelijk ontstaan bij het bouwen van de kopse achtergevel in de tweede helft van de 19de eeuw.
In een van de rechthoekige eiken sporen zitten aan de naar binnen gekeerde zijde op regelmatige 
afstand gaatjes. Dit zijn gaten voor houten toognagels waarmee de deklatten oorspronkelijk vastgezeten 
hebben.
Het achterschild bestaat ook uit rondhouten sporenparen en zal dateren uit de tijd dat de achtergevel 
gebouwd werd.

Op de balken boven de deel liggen slieten; een zoldervloer van eiken stammetjes.

De sporenkap in het schuurgedeelte naar het oosten gezien. Vooraan zitten nog enkele eiken 
sporenparen. Daarachter rondhouten sporenparen. De slietenzolder is goed zichtbaar.



BDM 2016                                        Bouwhistorische verkenning en waardestelling, boerderij Eerste Laan 1, Norg

30

De noordelijke gebintplaat in het woongedeelte. Boven 
de plek waar men gebint 3 zou verwachten zit een las 
met een toognagelgat voor een pengat van een stijl.

De eiken spoor waarin nagelgaten zitten voor deklatten. 
De spoor is omgedraaid.

Detail sporenkap schuurgedeelte. De haanhouten zijn 
van hergebruikt eikenhout. 

Rechtsonder: de noordelijke gebintplaat in het 
woongedeelte. De stijlen hebben geen windschoren. De 
sporen zijn in 1978/79 vernieuwd.
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5. WAARDESTELLING

Eerstelaan 1 in Norg is een boerderij met zijbander uit 1801 van algemeen cultuur- en 
architectuurhistorisch belang 

Situering
Eerste Laan 1 heeft in zijn algemeenheid landschappelijk hoge monumentwaarde als boerderij met 
zijbander gelegen op een historische boerenplaats op een karakteristieke plek aan de rand van het 
brinkendorp Norg.

Bouwmassa
De bouwmassa heeft hoge monumentwaarde als boerderij met zijbander en topgevel met hoge wand 
voor het woongedeelte karakteristiek voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van historische Drentse 
boerderijen. Het steile rieten dak heeft positieve monumentwaarde als een dakbedekking die in vorm en 
karakter nauw aansluit bij de oorspronkelijke strooien dakbedekkingen.

Gevels
De gevels van het woongedeelte hebben hoge monumentwaarde als gevels uit 1801 van grotendeels 
authentieke bouwsubstantie op enkele vernieuwde muurgedeelten na. Bovendien hebben de meeste 
vensters van het woongedeelte oorspronkelijke kozijnen. Het vernieuwde raamhout heeft alleen waarde 
als vorm, maar heeft geen authenticiteitswaarde.
De noordelijke zijgevel van het schuurgedeelte heeft positieve tot hoge monumentwaarde als 19de-
eeuwse koestalgevel die redelijk authentiek bewaard is gebleven. Het voegwerk met dagstreep moet 
speciaal genoemd worden, evenals de donkere afwerking van de gevel die ook over de voegen ging.  
De achtergevel van omstreeks het einde van de 19de eeuw heeft positieve tot hoge monumentwaarde 
omdat hieruit de scheiding met het buurpand gedocumenteerd wordt.
De zuidgevel van het schuurgedeelte heeft enige positieve monumentwaarde omdat deze de hoofdvorm 
van het gebouw volgt. De bouwsubstantie van de gevel heeft echter weinig authenticiteitswaarde daar 
de gevel in 1978/79 bijna geheel vernieuwd is. De nieuwe vensters van de slaapkamer ter plaatse van 
de vroegere paardenstal hebben geen monumentwaarde. De hergebruikte gietijzeren stalraampjes en de 
hergebruikte oude hengen van de banderdeur en het staldeurtje hebben positieve monumentwaarde.

De constructieve structuur
De draagstructuur bestaat uit een eiken ankerbalkconstructie van zeven vakken die hoge 
monumentwaarde heeft, waarbij de constructie in twee gedeelten uit een valt. Het gebintwerk van 
het woongedeelte heeft hoge monumentwaarde omdat deze uit 1801 dateert en in samenhang met het 
muurwerk van het woongedeelte gezien moet worden. Het gebintwerk van het schuurgedeelte heeft 
hoge monumentwaarde als een voor Drentse historische boerderijen karakteristieke gebintstructuur 
die mogelijk uit 1801 of de 18de eeuw kan dateren. Dit heeft mede belangrijke waarde doordat er veel 
onderdelen hergebruikt zijn die informatie geven over de voorganger van dit gebouw. Bovendien kan 
uit het gebintwerk afgeleid worden dat het vroeger doorliep in het huis ten oosten ervan.
De kapconstructie van het woongedeelte heeft geen bijzondere monumentwaarde daar deze in 1978/79 
vernieuwd is.
De kap van het schuurgedeelte heeft positieve tot hoge monumentwaarde. 
De voorste eiken sporenparen van het schuurgedeelte hebben hoge monumentwaarde omdat ze tot de 
oorspronkelijke kapconstructie behoren of zelfs ten dele uit een voorganger van het gebouw. Speciaal 
moet de omgedraaide eiken spoor vermeld worden, waar oude nagelgaten in zitten van vroegere 
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deklatten omdat deze een oude bevestigingswijze van de deklatten documenteert.
De achterste ronde, vermoedelijk uit de 19de eeuw daterende, naaldhouten sporenparen hebben 
positieve monumentwaarde waarbij met name de hergebruike eiken haanhouten van belang zijn omdat 
ze uit een oudere kapconstructie stammen.

Historisch interieur
Enkele historische interieurelementen hebben hoge monumentwaarde zoals de oorspronkelijke 
kastenwand met de deur naar de keuken, de haardpartij uit het einde van de 19de eeuw als voorbeeld 
van een open insluithaard kenmerkend voor deze periode, de oorspronkelijke vensteromtimmeringen, 
de vensterbank en de aansluitende lijst, de witjes op de westgevel naast de haardpartij.
De rood geschilderde houten vloer met machinale vloerdelen uit omstreeks de late 19de eeuw heeft 
positieve monumentwaarde. 
De diverse pleisters en kleurafwerkingen aan de binnenkant van de buitenmuren van het woongedeelte 
hebben positieve tot hoge monumentwaarde daar hieruit de achtereenvolgende kleurenschema´s zijn af 
te lezen.
De vernieuwde binnenmuren hebben geen authenticiteitswaarde. Ze hebben alleen waarde waar ze de 
oorspronkelijke indeling aangeven.

De koestal heeft enige positieve monumentwaarde als grupstal uit omstreeks 1900 kenmerkend voor 
die periode. De plankenwand die de koestal van de deel scheidt heeft enige positieve monumentwaarde 
omdat er veel historische hergebruikte elementen in verwerkt zijn die onderdeel zijn van de 
geschiedenis van het huis zoals de beschilderde planken die deel hebben uitgemaakt van een wand 
in het woongedeelte die bij jaarmarkten tot tafels omgebouwd werd en daarmee aan de vroegere 
cafefunctie herinneren. De hergebruikte planken met sjablonenschildering uit omstreeks 1900 hebben 
positieve monumentwaarde.

De andere stalafscheidingen zijn vermoedelijk uit de periode van de restauratie van 1978/79 en hebben 
neutrale monumentwaarde.
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6. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN VOOR NADER ONDERZOEK

Gezien het verkennende en beperkte karakter van het onderzoek kon niet alles optimaal gedo-
cumenteerd worden. Het gebintwerk is zeker interessant en zou men nader kunnen documen-
teren.
Als men de exacte datering van de gebinten zou willen weten is het aanbevelenswaardig om 
een dendrochronologisch onderzoek te doen waarbij dan wel zeer goed gekeken moet worden 
welke onderdelen hergebruikt zijn en welke niet.
Als men meer van de geschiedenis van de boerderij zou willen weten is een nader kadastraal 
onderzoek aan te bevelen om na te gaan wanneer de boerderij fysiek gescheiden werd van de 
oostelijke buurman. 
Verder kan een archiefonderzoek in de grondschattingsregisters met name naar de prisering 
van de huizen en de hoven uit 1642 waar het aantal gebinten en de balklengte genoemd worden 
mogelijk ook belangrijke aanvullende informatie opleveren. 

Frank van der Waard

Groningen maart 2016



BDM 2016                                        Bouwhistorische verkenning en waardestelling, boerderij Eerste Laan 1, Norg

35

LITERATUUR

Berends, G., Gebinten en kapgebinten, dragers van het dak van oude boerderijen, schuren en 
vakwerkhuizen, in: Jaarverslag SHBO 1989, Arnhem 1990.
Gläntzer, V., Das Gulfhaus in Ost-Friesland, eine Innovation des 16. und 17. Jahrhunderts, in: 
The rural house from the migration period to the oldest still standing buildings, Ruralia VI, 
Praag 2002, 58-75.
Gläntzer ,V. en F. van der Waard, Hallenhaus und Gulfhaus um 1600, Studien zur Entwicklung 
der Bauernhaustypen in der Provinz Groningen (NL) und in Ostfriesland (D). In: P. Dragsbo 
(red), Haus und Hof in Schleswig und Nordeuropa, Heide 2008, 44-77.
Hekker, R.C., De ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland. In: Duizend jaar bou-
wen, Amsterdam 1957, 197-316.
Hekker, R.C., De historische boerderijtypen. In: Historie van Groningen, Stad en Land, red. 
W.J. Formsma e.a., Groningen 1981, 761-782.
Hoekstra, W, De Friese boerderij, 2500 jaar geschiedenis van de Fryske Pleats, Leeuwarden 
2009. 
Jong, L. de, De Drentse boerderij, Assen 1979.
Luitjens-Dijkveld Stol, R.A., De oud Groninger schuur. In: Groningse volksalmanak, 1970-71, 
61-98. 
Monumen ten in Nederland, Drenthe, Stenvert, R., & C. Kolman & S. Broekhoven, S. van 
Ginkel-Meester, R. Alma, Zeist/Zwol le, 2001.
Molen, S. J. van der, Het Friese boerenhuis in twintig eeuwen, Assen 1942.
Olst, E.L, van, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek: boerderij-onderzoek in Neder-
land, 1914-1934, Arnhem 1991. 2 dl.
Tel, T. en F.J. van der Waard, jaarverslag bouwhistorie in 2004, in: Hervonden stad 2004, red. 
R. Alma e.a., Groningen 2004, 41-52.
Uilkema, K., Het Friesche boerenhuis; onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige 
boerenhuis in Friesland, 2 dln., Leeuwarden 1916.  
Waard, F.J. van der, “Oplocht wark”, de oudste boerderijconstructies in Oost-Nederland. In: 
Monumenten en bouwhistorie, Jaarboek monumentenzorg 1996, Zwolle/Zeist 1996, 8-18.



BIJLAGE I
REDENGEVENDE OMSCHRIJVING RCE



Monumentnummer: 46801 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit :
Inschrijving register : 29-05-1985
Kadaster deel/nummer : 3939/44
__________________________________________________________________________________________________

Gemeente: Provincie:
Noordenveld Drenthe

Plaatselijke aanduiding:
Eerste Laan 1 9331 BD Norg

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Norg R 1137

Omschrijving:

Gerestaureerde 19e eeuwse boerderij met zijbaander onder rieten wolfdak met uilebord aan achterzijde
tegen rechte topgevel met vlechtingen en schoorsteen; deur met bovenlicht, zesruitsvensters,
lichtopeningen in geveltop, baander- en staldeuren; windveren, staafankers, jaartalanker 1801.

Actualiteit gegevens: 04-03-2016 Pagina 1/1


