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Beschermd dorpsgezicht+ Beeld Bepalende Panden Bestemmingsplan Kern Zuidlaren
adres no BBP naam st. 

ligging

gaaf zeldz Bouwhist Archhist opmerking/reden

1 Brink OZ 2 2a PM beschermd

4 Brink ZZ 4 BB/RD ooo, 

aan de 

Grote 

Brink

oo oo oo oo woonboerderij, krimpentype, rietgedekte schuur, 

zijentree met levensboom, zesruitsvensters 

voorzien van niet originele persiennes. Ligging met 

lange zijde aan de Grote Brink. 

5 Brink ZZ 8 BB Laarend ooo, 

aan de 

Grote 

Brink

ooo ooo ooo ooo gepleisterd herenhuis voorzien van een 

natuurstenen middenpartij met pilasteromlijsting 

en een gevelveld met de naam. Het 

oorspronkelijke eenlaags pand uit circa 1865 kreeg 

bij een verhoging rond 1900 de huidige 

vorm.(MiNp.214) Zesruitsvensters met luiken. 

6 Brink ZZ 10 BB ooo oo ooo oo oo eenlaags woonhuis met centrale entree en een 

rietgedekte schuur, vormt met nummer 12 een 

dubbelpand. 
7 Brink ZZ 12 BB ooo o oo oo o eenlaags woonhuis, vormt met nummer 10 aan de 

noordzijde een dubbelpand.

10 Brink ZZ 16 BB ooo oo oo oo o woonboerderij, krimpentype met centraal in de 

voorgevel de hoofdentree.

11 Brink ZZ 18 BB ooo oo ooo oo o Eenlaags pand met zadeldak. Bouwjaar: vóór 1832. 

Vormt een pand met 20 en 20a(bouwjaar 1941).

12 Brink ZZ 20 BB ooo oo ooo oo o Eenlaags pand met zadeldak. Bouwjaar: vóór 

1832.Vormt een pand met 18 en 20a(bouwjaar 

1941). 
13 Brink ZZ 20a BB ooo oo ooo oo o Eenlaags pand met zadeldak. Bouwjaar 1941. 

Vormt een pand met 18 en 20. 

17 Brinkstraat 1 BB ooo ooo ooo oo oo Tweelaags hoekpand met schilddak, twee 

schoorstenen, omlijste entree in de voorgevel, 

luiken. Oorspronkelijk 'Dubbel Landhuis': woonhuis 

voor twee gezinnen, 1953. Vormt één pand met 

Stationsweg 1a. 
34 De Millystraat 3 BB ooo o oo o o Eenlaags pand met zadeldak (schuurvormig) 

gestuukte gevel in imitatie natuurstenen blokken 

geaccentueerd met sluitstenen, daklijst en 

balustrade op de dakrand. Drukkerij. Vormt met 

nummer 5 één pand.
35 De Millystraat 4 BB ooo oo o o oo Eenlaags pand met schilddak, twee schoorstenen, 

gemetselde dakopbouw, gootlijst, speklagen, 

sluitstenen en plint. 
36 De Millystraat 5 BB ooo o oo o o Eenlaags pand met zadeldak (schuurvormig) 

gestuukte gevel in imitatie natuurstenen blokken 

geaccentueerd met sluitstenen, daklijst en 

balustrade op de dakrand. Drukkerij. Vormt met 

nummer 3 één pand.
37 De Millystraat 6 RM beschermd

38 De Millystraat 7 BB ooo oo ooo o oo Eenlaags pand met schilddak (nieuwe 

dakkapel),geschilderde voorgevelmet vensters 

voorzien van afgeronde hoeken en een omlijsting 

met kuiven. Verdiepte entree links. Vormt een 

pand met 7a-b. 
39 De Millystraat 7a BB ooo oo ooo o o Winkelpui is bijzonder: dubbele entree en gebogen 

glas ter weerszijden. Aanzet mansardekap. 

Geschilderde gevel.Vormt een pand met 7 en 7a

40 De Millystraat 7b BB ooo oo ooo o o Winkelpui is bijzonder: dubbele entree en gebogen 

glas ter weerszijden. Aanzet mansardekap. 

Geschilderde gevel. Vormt een pand met 7 en 7b

41 De Milystraat 8 RM beschermd

43 De Millystraat 10 BB ooo oo ooo oo ooo Eenlaags hoekpand met afgeknotte schildkap met 

Tuile du Nordpan, forse gemetselde dakopbouw 

met kroonlijst en driedelig boogvenster. Centrale 

entree met kroonlijst. In de gevel speklagen, 

sluitstenen en een plint. 

46 De Millystraat 11 RM beschermd

47 De Millystraat 12 RM beschermd

49 De Millystraat 15 BB ooo oo ooo oo oo Boerderij, eenlaags dwarshuis met schilddak, 

schuur. Voorgevel met centrale entree en 

gemetdelde dakopbouw met , fronton, balkon en 

melkmeisje.  
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adres no BBP naam st. 

ligging

gaaf zeldz Bouwhist Archhist opmerking/reden

50 De Millystraat 17 RM beschermd

51 De Millystraat 21 RM beschermd

52 De Millystraat 23 BB ooo o o o o Eenlaags pand met schilddak, centrale entree. 

Vormt één pand met nummer 23a.

53 De Millystraat 23a BB ooo o o o o Eenlaags pand met schilddak, centrale entree. 

Vormt één pand met nummer 23.

54 De Millystraat 25 BB ooo oo ooo oo o Twee onder een kap (27), eenlaags pand, zadeldak 

met wolfseind. Twee T-vensters met entree en 

baanderdeur. Bouwjaar/verbouw/splitsing rond 

1902, mogelijk oudere resten uit 18de eeuw 

aanwezig.

55 De Millystraat 27 BB ooo oo ooo oo o Twee onder een kap (25), eenlaags pand, zadeldak 

met wolfseind. Twee zesruits vensters met entree 

en baanderdeur. Bouwjaar/verbouw/splitsing rond 

1902, mogelijk oudere resten uit 18de eeuw 

aanwezig.

56 De Millystraat 31 BB Burgvoort ooo ooo ooo oo oo Eenlaags pand met afgeknot schilddak met lijst, 

vier schoorstenen. Zesruits vensters rondom, 

entree met paneeldeur centraal in de voorgevel. 

58 Groningerstraat 1 RM beschermd

62 Hondsrugstraat 5 BB ooo oo oo o o Woonboerderij (hoek). Zadeldak met wolfseinde. 

Straatzijde platdak. 

63 Hondsrugstraat 14 BB ooo oo oo o oo Villa, witgepleisterd, samengestelde kap met Tuile 

du Nordpan. Glas in lood.

64 Hondsrugstraat 16 BB ooo oo oo o oo Villa, witgeschilderd, samengestelde kap. 

Driedelige gemetselde erker met balkon, entree in 

de zigevel.
65 Hondsrugstraat 18 BB ooo oo oo o oo Eenlaags pand met schilddak en lijst, twee 

schoorstenen en een dakkapel. Entree in de 

voorgevel, sluitstenen.
66 Hondsrugstraat 20 PM beschermd  

67 Hondsrugstraat 22 PM beschermd

68 Hondsrugstraat 24 BB oo ooo ooo ooo ooo Bijzonder gesitueerd eenlaags pand met 

Mansardedak met daklijst. Entree in de voorgevel. 

Gemetselde versiering tweekleurig metselwerk, 

speklagen en strekken.
69 Hondsrugstraat 24a

70 Hondsrugstraat 26 BB ooo ooo ooo ooo oo Boerderij, bijzondere ligging. Voorhuis met 

zijentree, plint, zadeldak daklijst, bedrijfsdeel met 

baanderdeur. Vormt één pand met Koningstraat 

13.
71 Kerkbrink 1 BB ooo ooo ooo o ooo Eenlaags wit gepleisterd pand met een 

samengestelde kap, één schoorsteen en versierde 

topgevels. Op de verdieping een opengewerkte 

loggia,  twee balkons waarvan één met een 

veranda eronder, trappenhuis met 

glasinloodvenster.  
83 Kerkbrink 9 BB ooo ooo ooo oo oo Eenlaags pand met samengesteld dak, 

portiekentree, dubbelvensters met T-ramen. 

Sluitstenen en versierde boogvensters. Bovenraam 

met balkonnetje. 
89 Kerkbrink 14 BB ooo oo ooo o oo Eenlaags pand bestaande uit drie delen, in elk deel 

bevindt zich de entree in de voorgevel, boven de 

vensters sluitstenen Dit deel heeft een 

torenachtige uitbouw op de hoek met een plat dak 

en op de verdieping een 'melkmeisje'. 

Aaneengsloten pand (18 en 22)
90 Kerkbrink 18 BB ooo oo ooo o oo Eenlaags pand bestaande uit drie delen, in elk deel 

bevindt zich de entree in de voorgevel. Dit 

middendeel springt iets naar voren en heeft een 

erker met een gemetselde dakopbouw met 

'melkmeisje'.  Aaneengsloten pand (14 en 22)

91 Kerkbrink 22 BB ooo oo ooo o oo Eenlaags pand bestaande uit drie delen, in elk deel 

bevindt zich de entree in de voorgevel, boven de 

vensters sluitstenen. De kap is voorzien van een 

wolfseind. .Aaneengsloten pand (14 en 18)

92 Kerkbrink 24

93 Kerkbrink 24a
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adres no BBP naam st. 

ligging

gaaf zeldz Bouwhist Archhist opmerking/reden

94 Kerkbrink 26 BB ooo oo ooo o oo Eenlaags pand met een bijzondere steile kap. In de 

voorgevel op de verdieping drie vensters op een rij. 

Architect H.J. van Bon (Woon-winkelhuis) 1938.

95 Kerkbrink 28 BB ooo oo oo oo oo Pand voorzien van mezzanine, asymmetrische 

indeling met omlijste entree, vensters voorzien van 

persiennes. 
96 Kerkbrink 30 BB ooo oo oo oo oo Eenlaags witgeschilderd pand met schilddak en 

gemetselde dakopbouw en centrale entree, 

vensters voorzien van persiennes. 
97 Kerkbrink 32 BB ooo oo Dubbelpand met 34, eenlaags voorzien van erker 

met 'melkmeisje' en balkon.

98 Kerkbrink 34 BB ooo oo ooo o oo Dubbelpand met 32, eenlaags voorzien van erker 

met 'melkmeisje' en balkon.

99 Kerkbrink 36

100 Kerkbrink 42 BB ooo ooo ooo oo ooo Eenlaags witgeschilderd pand in chaletstijl met een 

samengestelde kap met brede overstek voorzien 

van klossen. Erker met balkon aan de voorzijde. 

Entree met stoep in de zijgevel. 

101 Kerkbrink 44 RM beschermd

102 Kerkstraat 1 BB o ooo oo o oo Eenlaags gepleisterd pand onder mansardekap 

met erker in de voorgevel en entree onder luifel in 

de zijgevel.
111 Kerkstraat 3 BB o oo o o o Eenlaags pand met steile kap met dakkapellen en 

wolfseind met overstek aan de voorzijde. Vier 

vensters op de verdieping en een hoekvenster op 

de begane grond. Entree in de zijgevel.

113 Kerkstraat 5 BB o oo o o oo Eenlaags pand met steile kap voorzien van 

dakkapellen en hoekvorsten, schoorsteen vanuit 

de voorgevel gemetseld. Inpandige entree met 

gemetselde zuil en plantenbak in de voorgevel. Op 

de verdieping tussen de twee vensters een 

gemetselde pilaster en een langweroig 

zoldervenster.
119 Kerkstraat 11 Eén pand met nummer 13. In 1939 verbouwd tot 

dubbel woonhuis na brrand.

120 Kerkstraat 13 Eén pand met nummer 11.In 1939 verbouwd tot 

dubbel woonhuis na brrand.

123 Kerkstraat 15 BB o oo o o o Eenlaags pand met hoge kap met wolfseind, twee 

schoorstenen en dakkapel, erker in de voorgevel, 

verdiepte entree in de zijgevel. Eén pand met 

nummer 17.
124 Kerkstraat 17 BB o oo o o o Eenlaags pand onder kap met wolfseind en 

overstek, twee schoorstenen en dakkapel, erker in 

de voorgevel, verdiepte entree in de zijgevel.Eén 

pand met nummer 15. 
126 Kerkstraat 19 BB o oo o o o Eenlaags pand onder kap met wolfseind en 

overstek. Grote rechthoekige erker met 

gemetselde bloembakken in de voorgevel. 
129 Kerkstraat 21 BB o oo o o o Eenlaags pand onder zadeldak. In de voorgevel een 

rechthoekige erker en klein langwerpig 

zoldervenster.
131 Kerkstraat 23 BB ooo ooo ooo oo ooo Boerderij, voorhuis met schilddak met overstek, 

twee schoorstenen, gemetselde dakopbouw met 

dubbele deur en balkon, centrale entree en erker, 

grijze baksteen, glas in lood.  

Segmentboorgvormige baanderdeur en dakkapel.

134 Kerkstraat 30 BB oo o o o o Woonboerderij, krimpentype, lijstgevel met krul, 

zadeldak met wolfseind.

135 Kerkstraat 32 BB oo o o o o Woonboerderij, krimpentype, lijstgevel met krul, 

zadeldak met wolfseind.

139 Koningdwarsstraat 6 BB ooo oo ooo oo oo Boerderijtype met baander, verbouw interieur 

1984. 

158 Koningstraat 13 BB ooo ooo ooo ooo oo Boerderij, bijzondere ligging. Voorhuis met 

zijentree, plint, zadeldak daklijst, bedrijfsdeel met 

baanderdeur. Vormt één pand met Hondsrugstraat 

26.
159 Koningstraat 14 BB ooo oo o o o Eenlaags pand met zadeldak, dubbelvenster in de 

topgevel. Entree in de zijgevel.

160 Marktstraat  1 RM beschermd, voormalig postkantoor
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adres no BBP naam st. 

ligging

gaaf zeldz Bouwhist Archhist opmerking/reden

167 Marktstraat  3 BB ooo oo ooo o oo Eenlaags pand met kap. Bijzondere driedeling in de 

voorgevel, metselwerk in twee kleuren (roze en 

geel) Ligging aan de grote Brink.
168 Marktstraat  5 BB ooo oo oo o o Eenlaags pand met mansardekap. Ligging aan de 

grote Brink.

170 Marktstraat  9 BB ooo oo oo o o Eenlaags pand met erker in de voorgevel en een 

mansardekap. Ligging aan de grote Brink. 

181 Middenstraat 3 BB oo oo ooo ooo o Voormalige boerderij, T-vensters, entree in de 

zijgevel. Twee zoldervensters in de topgevel. Een 

met nummer 5.
183 Middenstraat 5 BB oo oo ooo ooo o Voormalige boerderij, T-vensters, entree in de 

voorgevel. Twee zoldervensters in de topgevel. 

Stookhok. Een met nummer 3.
190 Middenstraat 9 BB ooo o o o o Voormalige boerderij, opgesplitst en verbouwd. 

Gevelsdeels gepleisterd/deels gewit. 

Stedenbouwkundige ligging bijzonder. Hoort bij 

nummer 11.
192 Middenstraat 11 BB ooo o o o o Voormalige boerderij, opgesplitst en verbouwd. 

Gevelsdeels gepleisterd/deels gewit. 

Stedenbouwkundige ligging bijzonder. Hoort bij 

nummer 9 
205 Schutsweg 1 PM beschermd

207 Stationsweg 1a BB ooo ooo ooo oo oo Tweelaags hoekpand met schilddak, twee 

schoorstenen, omlijste entree in de voorgevel, 

luiken. Oorspronkelijk 'Dubbel Landhuis': woonhuis 

voor twee gezinnen, 1953. Vormt één pand met 

Brinkstraat 1.
Stationsweg 2 RM

212 Stationsweg 5 BB ooo oo oo o oo boerderijtype, nu winkel, accenten in het 

metselwerk van de gevels.

213 Stationsweg 5a BB ooo oo oo o oo boerderijtype, nu winkel, accenten in het 

metselwerk van de gevels.

224 Stationsweg 10 BB ooo o oo o oo Eenlaags voorhuis (voor nieuwe schuur) met 

afgeknot schilddak met platte pan. Serre aan de 

oostgevel. Centraal in de voorgevel entree en 

gevelopbouw met balkon. Metselwerk van de 

gevels is witgeschilderd. (casco)
225 Stationsweg 10a BB ooo o oo o oo Eenlaags voorhuis (voor nieuwe schuur) met 

afgeknot schilddak met platte pan. Serre aan de 

oostgevel. Centraal in de voorgevel entree en 

gevelopbouw met balkon. Metselwerk van de 

gevels is witgeschilderd. (casco)
243 Stationsweg 18 BB ooo oo oo o ooo Eenlaags voorhuis met gemetselde dakopbouw en 

schilddak met twee schoorstenen, centrale entree 

(deur met  houtsninwerk). Metselwerk met 

sierlijst, speklagen, plint en sluistenen boven de 

vensters. 

248 Stationsweg 21 BB ooo o oo o oo Eenlaags pand met steile kap, aan voor- en 

achterzijde voorzien van, vanuit de gevels 

gemetselde schoorstenen en dakgoten.
249 Stationsweg 21a BB ooo o oo o oo Eenlaags pand met steile kap, aan voor- en 

achterzijde voorzien van, vanuit de gevels 

gemetselde schoorstenen en dakgoten.
252 Stationsweg 23 BB ooo ooo ooo o oo Tweelaags pand met samengesteld schilddak met 

overstek. Vormt één pand met 25 en 25 a.

254 Stationsweg 25 BB ooo ooo ooo o oo Tweelaags pand met samengesteld schilddak met 

overstek. Vormt één pand met 23 en 25a.

255 Stationsweg 25a BB ooo ooo ooo o oo Tweelaags pand met samengesteld schilddak met 

overstek. Vormt één pand met 23 en 25.

257 Stationsweg 27 BB ooo oo ooo o ooo Hoekpand met plat dak en afgeronde hoekaccent 

met balkon. 

258 Stationsweg 27a BB ooo oo ooo o ooo Hoekpand met plat dak en afgeronde hoekaccent 

met balkon. 

261 Stationsweg 29 BB ooo ooo ooo o ooo Naoorlogs tweelaags vrijstaand woonhuis met 

schilddak, centrale entree en erker, balkon, oeil de 

boeuf, zijingang en achteraanbouw. Aan de 

westzijde en noorzijde een (latere?) uitbreiding. 

Met voortuin.

262 Stationsweg 30 PM beschermd
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adres no BBP naam st. 

ligging

gaaf zeldz Bouwhist Archhist opmerking/reden

263 Stationsweg 31 BB ooo ooo oo o o Naoorlogs tweelaags vrijstaand woonhuis met 

schilddak, overstek en twee schoorstenen, entree, 

erker, balkon in de voorgevel. Met voortuin.

264 Stationsweg 31a BB ooo ooo oo o o Naoorlogs tweelaags vrijstaand woonhuis met 

schilddak, overstek en twee schoorstenen, entree, 

erker, balkon in de voorgevel. Met voortuin.

265 Stationsweg 32 BB ooo ooo ooo o ooo Witgeschilderd eenlaags hoekpand met 

samengestelde dak met kleine wolfseinden bedekt 

met tuile du Nord-pan, bovenlichten met met 

bijzondere vensterindeling. Aan de oostzijde de 

entree met stoep en een balkon, entree 

westzijde(?)Voortuin. 
266 Stationsweg 32a BB ooo ooo ooo o ooo Witgeschilderd eenlaags hoekpand met 

samengestelde dak met kleine wolfseinden bedekt 

met tuile du Nord-pan, bovenlichten met met 

bijzondere vensterindeling. Aan de oostzijde de 

entree met stoep en een balkon, entree 

westzijde?() Voortuin. 
267 Stationsweg 32b BB ooo ooo ooo o ooo Witgeschilderd eenlaags hoekpand met 

samengestelde dak met kleine wolfseinden bedekt 

met tuile du Nord-pan, bovenlichten met met 

bijzondere vensterindeling. Aan de oostzijde de 

entree met stoep en een balkon, entree 

westzijde(?)Voortuin. 
268 Stationsweg 32c BB ooo ooo ooo o ooo Witgeschilderd eenlaags hoekpand met 

samengestelde dak met kleine wolfseinden bedekt 

met tuile du Nord-pan, bovenlichten met met 

bijzondere vensterindeling. Aan de oostzijde de 

entree met stoep en een balkon, entree 

westzijde(?)Voortuin. 
269 Stationsweg 32d BB ooo ooo ooo o ooo Witgeschilderd eenlaags hoekpand met 

samengestelde dak met kleine wolfseinden bedekt 

met tuile du Nord-pan, bovenlichten met met 

bijzondere vensterindeling. Aan de oostzijde de 

entree met stoep en een balkon, entree 

westzijde(?) Voortuin. 
272 Stationsweg 35 BB ooo o oo o oo Pand met gepleisterde gevels en samengesteld dak 

met grijze tuile du Nord-pan. Topgevel met 

gemetselde zuiktjes
273 Stationsweg 35a BB ooo o oo o oo Pand met gepleisterde gevels en samengesteld dak 

met grijze tuile du Nord-pan. Topgevel met 

gemetselde zuiktjes
274 Stationsweg 35b BB ooo o oo o oo Pand met gepleisterde gevels en samengesteld dak 

met grijze tuile du Nord-pan. Topgevel met 

gemetselde zuiktjes
280 Stationsweg 39 BB ooo oo oo oo oo voorhuis (Vlindertuin)

282 Stationsweg 41 BB ooo oo ooo oo oo boerderijtype Saksisch (Vlindertuin), rietgedekt  

283 Stationsweg 41a BB ooo oo ooo oo oo boerderijtype Saksisch (Vlindertuin), rietgedekt  

293 Telefoonstraat 2 BB ooo ooo ooo o ooo Bijzonder jaren 30 hoekpand (Kerkbrink) van twee 

woningen (zie nummer 4) en winkel, over de gevel 

doorlopende  luifel, afgerond boven vm 

winkelentree, hierboven een ronde torenachtige 

vormegeving. Kap met overstek. Portiek met 

originele voordeur. 
294 Telefoonstraat 4 BB ooo ooo ooo o ooo Jaren 30 woonhuis met topgevel is onderdeel van 

en vormt eenheid met nummer 2.  Portiek met 

originele voordeur.
295 Telefoonstraat 6 BB ooo ooo ooo o ooo Jaren 30 dubbel woonhuis met flinke kap. Aan 

weerszijden een rondboogdeur met gemetselde 

muurtje onder een overkragend dak. Hiertussen 

een dubbele erker met opbouw op de verdieping, 

bekleed met rabatdelen. Glas in lood. Tuin 

voorzien van bijpassend hekwerk van gemetselde 

palen en stalen buizen.
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296 Telefoonstraat 8 BB ooo ooo ooo o ooo Jaren 30 dubbel woonhuis met flinke kap. Aan 

weerszijden een rondboogdeur met gemetselde 

muurtje onder een overkragend dak. Hiertussen 

een dubbele erker met opbouw op de verdieping, 

bekleed met rabatdelen. Glas in lood. Tuin 

voorzien van bijpassend hekwerk van gemetselde 

palen en stalen buizen.

300 Telefoonstraat 35 BB ooo o o o o Woonhuis, vm kleine boerderij met versierde 

boogvelden.

304 Telefoonstraat 40 BB ooo oo oo oo o Eenlaags pand, afgeknot schilddak, gemetselde 

dakkapel. Gevel met speklagen en sluitstenene 

boven de vensters. Voormalig woon/winkelpand, 1 

pand met nummer 42. 
306 Telefoonstraat 42 BB ooo oo oo oo o Eenlaags pand, afgeknot schilddak, gemetselde 

dakkapel. Gevel met entree en dubbelvenster. 

Voormalig woon/winkelpand, 1 pand met nummer 

40.
307 Telefoonstraat 43 BB ooo ooo oo ooo o Woonboerderij met twee lindebomen. Met name 

de voorzijde is gaaf.

310 Telefoonstraat 45 RM beschermd

335 t Laarwoud 3 RM

336 t Laarwoud 5 RM

337 t Laarwoud 7 RM

338 t Laarwoud 9 RM

340 Verlengde 

Hondsrugstraat

2 BB ooo ooo o o o Gaaf arbeidershuis, één van drie naast elkaar. 

1919, Stichting Zuidlaarder Woningbouw . 

341 Verlengde 

Hondsrugstraat

4 BB ooo ooo o o o Gaaf arbeidershuis, één van drie naast elkaar. 

1919, Stichting Zuidlaarder Woningbouw.  

342 Verlengde 

Hondsrugstraat

6 BB ooo oo o o o Gaaf arbeidershuis, één van drie naast elkaar. 

1919, Stichting Zuidlaarder Woningbouw.  

347 Westeind 2 BB ooo ooo ooo ooo o Keuterboerderijtje, T-vensters, schoorsteen, van 

belang vanwege de gaafheid en zeldzaamheid 

binnen de kern van Zuidlaren
355 Westeind 14 BB ooo oo oo oo o Eenlaags woonhuis, achterzijde bedrijfsgedeelte, 

onderdeel van vroege bebouwing.

362 Zuiderstraat 1 RM beschermd, synagoge

Beeldbepalend buiten beschermd dorpsgezicht
1 Annerweg 1 BB Villa met erker en samengesteld dak, vanuit de 

gevel gemetselde schoorsteen. Entree in de 

zijgevel.
2 Annerweg 1a BB Witgeschilderd eenlaags pand met opgemestelde 

dakopbouw in de voorgevel onder geknikt 

zadeldak. Twee schoorstenen, authetieke 

elementen.
3 Annerweg 1b BB Rietgedekt woonhuis met zijvleugel, twee 

schoorstenen, authentieke elementen 

4 Beatrixplein 2 BB oo oo oo oo oo Onderofficierswoning, twee onder een kap (4), 

centrale entree, erker, aanbouw, rond raam in de 

zijgevel.
5 Beatrixplein 4 BB oo oo oo oo oo Onderofficierswoning, twee onder een kap (2), 

centrale entree, erker, kleine zijaanbouw, rond 

raam in de zijgevel.
6 Bernardlaan 1 BB oo oo oo oo oo Eenlaags pand met tentdak (piramide) voorzien 

van dakkapellen. Entree in de linker zijgevel.

7 Bernardlaan 10 BB oo oo oo oo oo Onderofficierswoning, twee onder een kap (12), 

centrale entree, erker, kleine zijaanbouw, rond 

raam in de zijgevel.
8 Bernardlaan 12 BB oo oo oo oo oo Onderofficierswoning, twee onder een kap (10), 

centrale entree, erker, kleine zijaanbouw, rond 

raam in de zijgevel.
9 Bernardlaan 14 BB oo oo oo oo ooo Onderofficierswoning, twee onder een kap (16), 

erker, centrale entree met segmentboogvormige 

deur. Verlaagd dak zijgevel.
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10 Bernardlaan 16 BB oo oo oo oo ooo Onderofficierswoning, twee onder een kap (14), 

erker, centrale entree met segmentboogvormige 

deur. Verlaagd dak zijgevel.

11 Brink z.z 2 BB ooo ooo ooo ooo ooo Dubbel pand (2a), door zijn verschijningsvorm 

bijzonder. Zadeldak met brede overstek en in de 

noordelijke gevel een dakopbouw, donkere 

baksteen, kruis vensters met luiken en vensters 

met segmentbogen en glas in lood. Entrees in 

noordgevel en oostelijke zijgevel.

12 Brink z.z. 2a BB ooo ooo ooo ooo ooo Dubbel pand (2), door zijn verschijningsvorm 

bijzonder. Zadeldak met brede overstek en in de 

noordelijke gevel een dakopbouw, donkere 

baksteen, kruis vensters met luiken en vensters 

met segmentbogen en glas in lood. Entrees in 

noordgevel en oostelijke zijgevel.
13 Brinkstraat 22 BB ooo oo oo o o Boerderijtype met schuur.

14 Brinkstraat 24 BB ooo o oo o o  Achterdeel van Telefoonstraat 22, eenlaags pand 

met afgeknot schilddak. 

15 Emmalaan 40 BB ooo oo oo o oo Eenlaags pand met zadeldak, twee schoorstenen, 

aanbouw. In uitkragende  voorgevel een 

dubbelvenster met segmentboog en glasin lood. 

Entree in de zijgevel. 

16 Emmalaan 44 BB ooo o o o o Eenlaags samengesteld pand, zadeldak en twee 

schoorstenen. Erker in de voorgevel.

17 Esweg 2 BB ooo oo o oo o Witgeschilderde woonboerderij met zesruits 

vensters, entree asymmetrisch in de voorgevel.

18 Esweg 14 BB oo ooo o o o Boerderij, krimpentype, verbouwd tot 

woonboerderij met schuurdeel.

19 Esweg 16 BB oo o o o o Boerderijtype, verbouwd tot woonboerderij, 

terugliggende baanderdeur in voorgevel.

20 Esweg 22 BB oo oo o o oo Eenlaags pand onder schilddak met dakkapel 

voorzien van kleine fronton. Centrale entree (nu 

glas), speklagen en sluistenen, twee schoorstenen

21 Esweg 28 BB oo o o oo o Tot woonboerderij verbouwde boerderij, 

voorgevel en hoofdvorm.

22 Esweg 30 BB oo o oo oo oo Woonboerderij, krimpentype, T-vensters, 

deel/baanderdeur. 

23 Groningerstraat 2 PM beschermd

24 Groningerstraat 4 BB ooo ooo oo oo ooo Eenlaags samengesteld pand met lagere 

achteraanbouw, entree onder gemetselde 

rondbogen, gemetselde schoorstenen. 
25 Groningerstraat 6 BB ooo o o o o Boerderijtype, zadeldak met wolfseinden, 

voorgevel aangepast, dakopbouw in de kap, entree 

in de zijgevel, H-vensters met luiken.
26 Groningerstraat 8 BB ooo ooo ooo oo ooo Expressief vormgegeven pand met rieten dak met 

overstek, ronde erker en entreepartij. Dakkapellen 

en twee schoorstenen. 
27 Groningerstraat 9 BB ooo ooo ooo oo oo Boerderij met rieten dak, twee schoorstenen, 

speklagen van gele baksteen, symmetrische 

voorgevel met T-vensters en omlijste entree. 
28 Groningerstraat 10 BB Sprookjes

hof

ooo oo ooo o oo Deel (restaurant)met de gepleisterde torens en kap 

met overstek. 

29 Groningerstraat 11 PM Laarheem beschermd

30 Groningerstraat 12 ooo o o o o Eenlaags woonhuis met zadeldak. Erker in de 

voorgevel.

31 Groningerstraat 13 BB Noordlan

d

ooo oo ooo oo ooo Voormalige boerderij, voorhuis met schuur. 

Dwarshuis met schilddak, twee schoorstenen, 

gemetselde dakopbouw met pilonen. Centrale stuc 

omlijste entrée, segmentboogvormige H-vensters 

met persiennes.
32 Groningerstraat 14 BB ooo oo o o oo Eenlaags woonhuis met steile dakvorm. Iets 

terugliggende entree in rondboogportiek en erker 

in de voorgevel. Trasraam van donkere baksteen 

en siermetselwerk in de topgevel.
33 Groningerstraat 16 BB ooo oo oo oo ooo Eenlaags pand onder schilddak, erker in de 

voorgevel. Afwisselend metselwerk en stucpleister 

op de gevels. Voorgevel H-vensters, zijgevels 

dubbele H-vensters. Entrée in de zijgevel.
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34 Groningerstraat 18 BB ooo oo o o oo Eenlaags woonhuis met zadeldak. Terugliggende 

entree in portiek en kleine luifel in de voorgevel. 

Erkerachtig venster in de topgevel. 

Witgeschilderde gevels.
35 Groningerstraat 20 BB ooo ooo oo o oo Eenlaags woonhuis met zadeldak, met 

schoorsteen. Erker met glas in lood op de begane 

grond. Erkerachtig venster en dubbelvensterin de 

topgevel. Trasraam van donkere baksteen. Entrée 

onder luifel in de zijgevel. 

36 Groningerstraat 22 BB ooo ooo ooo oo ooo Samengesteld woonhuis, bijzondere kap (deel 

mansarde), donkere baksteen. Driehoekig venster 

in de topgevel, uitbouw zijgevel met rijvensters. 

Entrée met gemetselde stoep onder luifel in de 

voorgevel.
37 Groningerstraat 24 BB ooo ooo oo o oo Eenlaags woonhuis met zadeldak. Terugliggende 

rondboogentree onder een gemetselde rondboog 

in de voorgevel. Erker in de linkerzijgevel. 

Langwerpig venster in de topgevel. Garage met 

rondboogdeuren. Dakopbouw in de 

rechterzijgevel.
38 Groningerstraat 26 BB ooo o o o o Voormalige boerderij met krimp. Centrale omlijste 

entrée met bovenlicht en H-vensters in de 

voorgevel.
39 Groningerstraat 28 PM beschermd

40 Havenstraat 2 RM beschermd

41 Havenstraat 4 RM beschermd

42 Irenelaan 4 BB oo ooo ooo oo oo Naoorlogs woonhuis, 1949, geknikt zadeldak, 

dakkapellen. Voorgevel met rollaag en vlechtwerk, 

entree links voorzien van omlijsting en betonnen 

luifel. Erker in de zijgevel. Metselwerk staand 

klezoorverband.
42 Irenelaan 6 BB ooo oo ooo oo ooo Naoorlogs woonhuis, geknikt zadeldak, 

dakkapellen, schoorsteen. Witgeschilderde gevels 

met rollaag, entree links voorzien van betonnen 

luifel. Vormt een hoekpand met Julianalaan 23.

44 Julianalaan 1 BB oo oo oo oo oo Onderofficierswoning, twee onder een kap (3), 

centrale entree, erker, kleine zijaanbouw, rond 

raam in de zijgevel.
45 Julianalaan 3 BB oo oo oo oo oo Onderofficierswoning, twee onder een kap (1), 

centrale entree, erker,  kleine zijaanbouw.

46 Julianalaan 5 BB oo oo oo oo ooo Onderofficierswoning, twee onder een kap (7), 

erker, centrale entree met segmentboogvormige 

deur. Verlaagd dak zijgevel.

47 Julianalaan 7 BB oo oo oo oo ooo Onderofficierswoning, twee onder een kap (5), 

erker, centrale entree met segmentboogvormige 

deur. Verlaagd dak zijgevel.

48 Julianalaan 9 BB oo oo oo oo oo Onderofficierswoning, twee onder een kap (11), 

centrale entree, erker, kleine zijaanbouw, rond 

raam in de zijgevel.
49 Julianalaan 11 BB oo oo oo oo oo Onderofficierswoning, twee onder een kap (9), 

centrale entree, erker, kleine zijaanbouw, rond 

raam in de zijgevel.
50 Julianalaan 13 BB oo o oo o oo Twee onder een kap (15), centrale entree met 

luifel en gemetselde dakopbouw met 

rondboogvenster. Erker in de zijgevel.  
51 Julianalaan 15 BB oo o oo o oo Twee onder een kap (13), centrale entree met 

luifel en gemetselde dakopbouw met 

rondboogvenster. Erker in de voorgevel. 
52 Julianalaan 23 BB ooo oo ooo oo ooo Naoorlogs woonhuis, geknikt zadeldak, 

dakkapellen, schoorsteen. Witgeschilderde gevels 

met rollaag, entree links voorzien van betonnen 

luifel.Vormt hoekpand met Irenelaan 6.

53 Schoolstraat 11 BB o ooo o ooo oo Naoorlogse eenlaagse woning met entree en  

garage aan de voorzijde. Geknikt dak, authetieke 

elementen als garagedeur, zijdeur, dakkapel.

54 Stationsweg 43 BB ooo ooo oo ooo o Boerderij met baander, van oorsprong 

waarschijnlijk met krimp, kap is doorgetrokken 

naar de voorgevel. 
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55 Stationsweg 45 BB ooo o oo o oo Woonboerderij, krimpentype.

56 Stationsweg 47 BB ooo oo o o oo Boerderij, krimpentype,driedeling in de lijstgevel, 

speklagen en sluitstenen. 

57 Stationsweg 50 BB Halve 

maan

ooo ooo ooo o ooo Hoekpand jaren20-30, tentdak, gemetselde 

hoekopbouw met plat dak, schoorsteen aan de 

achterzijde, gemesteld hekwerk. 
58 Stationsweg 59 BB ooo o ooo o oo Eenlaags pand met zadeldak, makelaar in de 

topgevel, in de zijgevel siervlakken onder de 

gootlijn, gemetselde en gestuukte gevels, 

dubbelpand met nummer 61.
59 Stationsweg 60 BB ooo o oo o o Verbouwd woonhuis, L-vormige plattegrond, in 

verspringende rooilijn.

60 Stationsweg 61 BB ooo oo ooo o oo Eenlaags pand met zadeldak, makelaar in de 

topgevel, in de zijgevel siervlakken onder de 

gootlijn, gemetselde en gestuukte gevels, erker in 

voor- en zijgevel, entree onder rondboog, 

melkmeisje in de topgevel,dubbelpand met 

nummer 59.
61 Stationsweg 62 BB ooo oo o o oo Eenlaags woonhuis met zadeldak, erker, bijzonder 

venster (hijsluik?) in de topgevel, metselwerk met 

gele sierstenen. 
62 Stationsweg 63 BB ooo oo o o o Eenlaags pand met zadeldak, siermetselwerk in de 

voorgevel, plint met geglazuurde siersteen in de 

voorgevel, erker, entree onder een rondboog, 

portiek met rondboog in de zijgevel.

63 Stationsweg 64 BB ooo oo o o oo Eenlaags woonhuis met zadeldak, bijzonder 

venster (hijsluik?) in de topgevel, metselwerk met 

gele sierstenen. 
64 Stationsweg 66 BB ooo oo o o o Eenlaags woonhuis met zadeldak, entree 

(melkmeisje) verdiept onder rondboog, erker.

65 Stationsweg 68 BB De Vliegh ooo oo ooo ooo oo Boerderijtype, waarschijnlijk al aanwezig in 1850. 

Pannendak, gootlijsten, uitbouw 

straatzijde,witgeschilderd sierpleister 

(natuursteenimitatie)Van oorsprong westzijde 

voorkant. (nummer 68a en 70)
66 Stationsweg 68a BB ooo oo ooo ooo oo Boerderijtype, waarschijnlijk al aanwezig in 1850. 

Pannendak, gootlijsten, uitbouw 

straatzijde,witgeschilderd sierpleister 

(natuursteenimitatie)Van oorsprong westzijde 

voorkant. (nummer 68 en70)
67 Stationsweg 70 BB La Botega ooo oo ooo ooo oo Boerderijtype, waarschijnlijk al aanwezig in 1850. 

Pannendak, gootlijsten, uitbouw straatzijde, 

witgeschilderd sierpleister (natuursteenimitatie). 

Van oorsprong westzijde voorkant. (nummer 68 en 

68a)
68 Stationsweg 72 BB ooo oo ooo o ooo Bijzondere vorm, Amsterdamse school, hoge kap 

met platte pan, schoorsteen vanuit de gevel 

opgemetseld.
69 Stationsweg 73 BB oo oo oo o o Boerderijtype met aanbouw en baanderdeur 

(casco)

70 Stationsweg 74 BB ooo ooo ooo oo ooo Eenlaags pand met schilddak en twee 

schoorstenen, centraal gemetselde dakopbouw, 

entreen centraal in de voorgevel, erker, (periode 

1920-1927).
71 Stationsweg 76 BB ooo ooo ooo oo ooo Eenlaags samengesteld pand met schilddak en 

twee schoorstenen, dakkapellen, erker, entree in 

de zijgevel, (periode 1920-1927).
72 Stationsweg 78 BB ooo ooo ooo oo ooo Eenlaaags dubbelpand, siermetselwerk, met erker 

en centrale entree onder luifel, (periode 1920-

1927).
73 Stationsweg 80 BB ooo ooo ooo oo ooo Eenlaags dubbelpand, siermetselwerk, met erker 

en centrale entree onder luifel, (periode 1920-

1927).
74 Stationsweg 82 BB ooo ooo ooo oo ooo Eenlaags pand met rietgedekte schilddak met 

wolfseinden en twee schoorstenen, centraal de 

entree met daarboven een topgevel met venster, 

ter weerszijden twee erkers, (periode 1920-1927).

75 Stationsweg 83 BB ooo o o o o Eeenlaags pand met zadeldak metwolfseind, 

melkmeisje, entree onder rondboog. (nummer 

83a)

76 Stationsweg 83a BB ooo o o o o Eeenlaags pand met zadeldak met wolfseind, 

melkmeisje, entree onder rondboog. (nummer 

83a)
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77 Stationsweg 85 BB ooo oo oo o oo Eenlaags pand onder mansardedak met centrale 

topgevel met rabatdelen, begane grond is 

winkelpui. Zijgevel met risalerende metselwerk 

vanaf de schoorsteen en naast de vensters 

(nummer 87). 
78 Stationsweg 87 BB ooo oo oo o oo Eenlaags pand onder mansardedak met centrale 

topgevel met rabatdelen, begane grond is 

winkelpui. Zijgevel met risalerende metselwerk 

vanaf de schoorsteen en naast de vensters 

(nummer 85). 

79

Stationsweg 89 BB ooo ooo ooo oo ooo Eenlaags symmetrisch pand met zadeldak, 

dakkapel en twee schoorstenen. Risalerende 

entreepartij met topgevel, schoorsteen en 

uitkragend metselwerk, glas in loodvenster, deur 

onder luifel. Voorgevel gewit, 2 kruiskozijnen met 

luiken. Zijgevels kragen uit. 

80
Stationsweg 103 BB ooo oo o o o (keuter)Boerderijtype, zadeldak, entree in de 

voorgevel

81
Stationsweg 111 BB ooo oo o o o Boerderijtype, zadeldak met wolfseind, krimp met 

entree.

82 Stationsweg 113 BB t aol 

hoesie

ooo oo ooo oo o (keuter)Boerderijtype met baanderdeur aan 

langszijde en zodanig gesitueerd langs de weg.  

83 Stationsweg 121 BB ooo oo oo o oo Samengesteld eenlaags pand, gemetselde erker, 

speklagen, entree onder rondboog, onderdorpels 

van de geglazuurde bakstenen.

84 Stationsweg 143 BB ooo oo o o o Eenlaags pand met schilddak en twee 

schoorstenen, entree en T-vensters in de 

voorgevel.

85 Stationsweg 147 BB ooo oo ooo o oo Eenlaags woonhuis met zadeldak, rondboogentree, 

gekoppeld aan een bijgebouw in dezelfde stijl, 

voormalig kosterswoning,(nummer 149, 149a).

86 Stationsweg 149 BB ooo oo ooo o oo Bijgebouw met zadeldak gekoppeld aan woonhuis, 

hoge topgevel met langwerping raam, entree en 

rondboogvenster, (nummer147, 149a).

87 Stationsweg 149a BB ? ? ? ? ? Achterste deel behorend bij aanbouw, (nummer)  

147, 149.

88 Stationsweg 153 BB ooo oo o o o Boerderijtype, hoeklocatie, zadeldak met 

wolfseind aan de achterzijde, krimp met entree in 

zijgevel. Voorgevel voorzien van T-vensters. Wit 

geschilderde gevels. 
89 Stationsweg 155 BB ooo oo oo o oo Samengesteld eenlaags pand, zadeldak en 

afgeknot schilddak, dakkapellen, balkon, entree in 

de zijgevel, glas in loodvensters. 

90 Stationsweg 159 BB Laarkerk ooo ooo ooo o ooo Unieke verschijningsvorm, glas in lood, dakruiter, 

gesloten dakvlak.

91 Telefoonstraat 1 BB oo oo ooo o ooo Eenlaags pand, samengestelde hoge kapvorm  

waarin een hoekerker. 

92 Telefoonstraat 9 BB oo o o o o Woonboerderij, krimptype, centrale entree, 

persiennes

93 Telefoonstraat 13 BB oo oo ooo oo oo Woonboerderij, krimptype, centrale entree, zes-

ruits vensters met persiennes, zijaanbouw

94 Telefoonstraat 15 BB oo o oo o oo losse schuur met (inmiddels vernieuwd) eenlaags 

voorhuis, bedrijfsgedeelte ontbreekt.

95 Telefoonstraat 22 BB ooo oo oo o oo Eenlaags voorhuis met afgeknot schilddak, 

gemetselde dakopbouw, sierankers, entree inde 

voorgevel, speklagen en sluitstenen.Linkerzijde is 

verbouwd tot winkel (jaren 60?). (Brinkstraat 24)

96 Telefoonstraat 24 BB oo oo ooo o oo Woonboerderij, driedelige lijstgevel met 

mestewerk versiering, speklagen, bijzondere 

winkelpui.
97 Telefoonstraat 30 BB oo oo oo o oo Eenlaags pand met kap. Bijzondere erkerachtige 

driedeling in de voorgevel met balkon en 

melkneisje, metselwerk versiering.
98 Telefoonstraat 32 BB oo ooo oo oo o Eenlaags pand met zadeldak. Erker en entree in de 

voorgevel. 
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99 Tienelsweg 1 BB oo oo o o oo Eenlaags woonhuis met steil dak met hoekpannen, 

brede overstek en schoorsteen. Siermetselwerk in 

de topgevel. Trasraam van donkere baksteen. 

Entree in de voorgevel. Erker in de zijgevel.

100 Tienelsweg 5 BB oo o o o o Eenlaags pand met zadeldak, trasraam van 

donkere baksteen. In de zijgevel een krimp en de 

entree.
101 Tienelsweg 7 BB oo o o o o Eenlaags woonhuis, zadeldak met overstek en 

makelaar, entree met luifel. Erker in de zijgevel. 

Trasraam van donkere baksteen
102 Tienelsweg 9 BB oo o o o o Eenlaags woonhuis met steile dakvorm. Iets 

terugliggende entree in portiek in de voorgevel. 

Trasraam van donkere baksteen
103 Tienelsweg 11 BB oo o o o o Eenlaags woonhuis met steile dakvorm. Iets 

terugliggende entree in portiek in de voorgevel. 

Trasraam van donkere baksteen
104 Tienelsweg 13 BB oo oo o o o Eenlaags pand met zadeldak, trasraam van 

donkere baksteen. In de voorgevel erker en entree. 

Schoorsteen.
105 Veldakkerslaan 1 (ged) BB oo o oo o o Verbouwde boerderijtype op historische plek. 

Vormt één pand met 3. Bouwjaar 1901, verbouw 

1988.
106 Veldakkerslaan 3 BB oo o oo o o  Verbouwde boerderijtype op historische plek. 

Vormt één pand met 1. Bouwjaar 1901, verbouw 

1962.
107 Veldakkerslaan 4 BB o o o o o Woonboerderij, krimpentype, lijstgevel, 

sluitstenen.

108 Wilhelminalaan 4 RM beschermd

109 Wilhelminalaan 6 BB ooo ooo ooo oo ooo Officierswoning, twee onder een kap (8) onder 

schilddak, erker met balkon in de voorgevel, 

Rondboogvormige deur. Verlaagd dak zijgevel, 

tuindeuren. Schoorsteen in zijdakvlak. Dakkapel. 

110 Wilhelminalaan 8 BB ooo ooo ooo oo ooo Officierswoning, twee onder een kap (6) onder 

schilddak, erker met balkon in de voorgevel, 

Rondboogvormige deur. Verlaagd dak zijgevel, 

tuindeuren. Schoorsteen in zijdakvlak. Dakkapel. 

111 Wilhelminalaan 10 BB ooo oo oo o o Officierswoning, twee onder een kap (12), 

rondboogvormige deur en erker. Zadeldak met 

overstek. Rond venster in de zijgevel. Balkon. 

Dakkapel. 
112 Wilhelminalaan 12 BB ooo oo oo o o Officierswoning, twee onder een kap (10), 

boogvormige deur en erker. Zadeldak met 

overstek. Rond venster in de zijgevel. Balkon. 

Dakkapel.
113 Wilhelminalaan 14 BB ooo ooo ooo oo oo Officierswoning, twee onder een kap (16), 

boogvormige deur en erker. Zadeldak met 

overstek.  Rond venster in de zijgevel. Dakkapel.

114 Wilhelminalaan 16 BB ooo ooo ooo oo oo Officierswoning, twee onder een kap (14), 

boogvormige deur en erker. Zadeldak met 

overstek. Rond venster in de zijgevel. Balkon. 

Dakkapel.
115 Wilhelminalaan 18 BB ooo oo oo o oo Eenlaags pand onder zadeldak, forse 

schoorsteen,boog in vensters, siermetselwerk in de 

tuitgevel, entree in de zijgevel.
116 Wilhelminalaan 24 BB ooo oo oo o oo Rietgedekt (wolfseind) eenlaags pand, 

witgeschilderde gevels, dakkapel. 

117 Zuiderstraat 2 BB oo ooo oo o ooo Eenlaags pand met hoge steile 

kap,rondboogvormige deur, twee onder een kap 

met nummer 4. Ligging aan brinkruimte.
118 Zuiderstraat 4 BB oo ooo oo o ooo Eenlaags pand met hoge steile 

kap,rondboogvormige deur, twee onder een kap 

met nummer 2. Ligging aan brinkruimte.
119 Zuiderstraat 6 BB oo oo o o oo Eenlaags pand met hoge steile 

kap,rondboogvormige deur. Ligging aan 

brinkruimte.
120 Zuiderstraat 8, 8a BB oo o o o o Hoek Schoolstraat, boerderderij, krimpentype,  

entree verdiept in de voorgevel. Ligging aan 

brinkruimte
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121 Zuiderstaat 12 BB oo ooo ooo o ooo Eenlaags pand met kap, erker en verdiepte 

rondboogvormige entree. Boven de de entree 

kraagt in de voorgevel uit het dakvlak een kapel. 

Glas in lood op de verdieping. Ligging aan 

brinkruimte
122 Zuiderstraat 14 BB oo oo o o o Naoorlogse eenlaagse woning, eenlaags pand met 

een kap met erker en bepleisterde deurlomlijsting 

deel uitmakend van een tweeondereenkap. Ligging 

aan brinkruimte
123 Zuiderstraat 14a BB oo oo o o o Naoorlogse eenlaagse woning, eenlaags pand met 

een kap met erker en bepleisterde deurlomlijsting 

deel uitmakend van een tweeondereenkap. Ligging 

aan brinkruimte
124 Zuiderstraat 16 BB oo oo o o o Naoorlogse eenlaagse woning, eenlaags pand met 

een kap met erker en bepleisterde deurlomlijsting 

deel uitmakend van een tweeondereenkap. Ligging 

aan brinkruimte
125 Zuiderstraat 16a BB oo oo o o o Naoorlogse eenlaagse woning, eenlaags pand met 

een kap met erker en bepleisterde deurlomlijsting 

deel uitmakend van een tweeondereenkap. Ligging 

aan brinkruimte
126 Zuiderstraat 20 BB oo ooo ooo oo ooo Eenlaags pand met erker en entree onder luifel, 

samengestelde kap met gemetselde dakkapel en 

loggia/balkon, schoorsteen in voorgevel. Ligging 

aan brinkruimte
127 Zuiderstraat 22 BB oo oo oo oo oo Eenlaags pand met erker, kap met brede overstek. 

Ligging aan brinkruimte

128 Zuiderstraat 24 BB ooo oo ooo o o Vormt 1 pand met nummer 26, van oorsprong 

boerderijtje. Grenzend aan brinkruimte.

129 Zuiderstraat 26 BB ooo o ooo o o Vormt 1 pand met nummer 24, kap van de schuur 

is uitgebouwd, orientatie gevel op de brinkruimte. 

Melkmeisje in de topgevel.


