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1
AANLEIDING
1.1

Context opgave

Het Waterschap Noorderzijlvest voert voor haar drie monumentale waarhuizen (Schaphalsterzijl,
Schouwerzijl en Aduarderzijl) een herbestemmingsonderzoek uit. Om potentiële huurders of pachters inzicht
te bieden in de mogelijkheden voor herbestemming, is voor de drie waarhuizen de transformatieruimte
bepaald. In dit document wordt de transformatieruimte voor Schouwerzijl beschreven.

1.2

Locatie opgave

Het Schouwerzijl ligt ten westen van het dorp Winsum in de provincie Groningen. Van oudsher verbindt de
zijl de Kromme Raken met Reitdiep. Het water in het Reitdiep mondt ten westen van de locatie, via het
Lauwersmeer, uit in de Waddenzee.

Afbeelding 1.1 Luchtfoto studiegebied (Google Maps, 2021)
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1.3

Doel opgave

Het waarhuis van Schouwerzijl is door de Rijksoverheid bestempeld als Rijksmonument. Dit betekent dat het
bouwwerk een beschermde status geniet omdat ze een cultuurhistorische waarde en schoonheid bezit die
van nationaal belang is1. Het waarhuis Schouwerzijl is op zichzelf een Rijksmonument maar maakt daarnaast
ook onderdeel uit van een ensemble bestaande uit het sluizencomplex, het waarhuis, en de naastgelegen
schuur. Tijdens de herontwikkeling van dit object gelden er daarom kaders waarbinnen wel of juist geen
transformaties mogen plaatsvinden. Het doel van dit rapport is om deze kaders te schetsen.

1.4

Methodiek

Het schetsen van de kaders van de transformatieruimte gebeurt aan de hand van een cultuurhistorische en
ruimtelijke analyse die betrekking heeft op de sluis en het waarhuis op de locatie. De kernkwaliteiten die
voortkomen uit deze analyse liggen vervolgens ten grondslag aan de randvoorwaarden voor de
herontwikkeling van het Rijksmonument.

1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding (hoofdstuk 1) volgt de beschrijving van het Schouwerzijl binnen de historische en
landschappelijke context (hoofdstuk 2). Aan de hand van waarderingscriteria volgen de kernkwaliteiten van
het Rijksmonument; het waarhuis (hoofdstuk 3). Deze kernkwaliteiten liggen vervolgens ten grondslag aan
de randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het waarhuis (hoofdstuk 4), de randvoorwaarden samen
schetsen de kaders van de transformatievrijheid.

1

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/vraag-en-antwoord/wat-is-een-monument-en-welke-typen-monumenten
zijn-er.
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2
BESCHRIJVING SCHOUWERZIJL
In dit hoofdstuk wordt de historische en landschappelijke context van Schouwerzijl beschreven. De
ontstaansgeschiedenis van de zijl geeft inzicht in de totstandkoming en ontwikkeling die de zijl heeft
doorgemaakt tot aan de huidige situatie.

2.1

Historische en landschappelijke context

D e rol van de Groningse zijlen in het afwateringssysteem
Om zich te weren tegen de grillen van de zee begon men in de 12e eeuw rondom Groningen met het
aanleggen van dijken. Zo heeft men in deze tijd de gehele Ommelanden met een zeedijk ingepolderd.
Hoewel de bedijking bescherming bood tegen het water, had dit ook een nadeel. Zo hielden de dijken de
uitstroom van binnenwater tegen. Om te voorkomen dat het binnendijkse gebied een grote badkuip werd,
zijn er ter afwatering van de binnenlandse waterlopen afwateringssluizen gebouwd. Dit werd gedaan door
een scharnierende deur of klep in de dijk te plaatsen. De deur, of klep, scheidde daarmee het binnenwater
van het buitenwater. Doordat het buitenwater onder invloed stond van de zee, stond deze bij eb laag. Als
het buitenwater laag stond en het binnenwater hoog, werd de scharnierende deur (zonder bediening) open
geperst. Hierdoor kon het hoge binnenwater afstromen op het lage buitenwater. In Groningen staan deze
afwateringssluizen bekend als ‘zijlen’. In de dijken langs het Reitdiep lagen diverse zijlen, waaronder het
Schouwerzijl.
D e ontwikkeling van het Schouwerzijl
Voor de aanleg van de zijlen waterden de sloten in het gebied af op het Fivelboezem. Het boezem werd in
1317 echter afgedijkt, waardoor de afwatering vervolgens via de Groote Tjariet verliep. Doordat het
buitendijkse gebied door de doorgaande sedimentatie verder opslibde, werd de afwatering belemmerd. Om
afwatering weer mogelijk te maken werden er nieuwe kanalen gegraven, die afwaterden richting het
Reitdiep. Ook de Kromme Raken maakte oorspronkelijk onderdeel uit van de afwatering van het Reitdiep via
de Schouwerzijl. In de dijk werd de houten Schouwerzijl gebouwd (1371) waardoor de twee waterwegen
gecontroleerd met elkaar in verbinding stonden (zie afbeelding 1.1).
De sluis van de Schouwerzijl werd voor het eerst genoemd in 1371 in een oorkonde over het onderhoud van
het zijldiep. In 1849 is de houten sluis (zijl) van het Schouwerzijlvest vervangen door een stenen sluis. Twee
jaar later is het waarmanshuis (1851) gebouwd naast de zijl. Dit huis diende als woonhuis van de
sluiswachter, ofwel waarman. Naast woning van de waarman had het waarhuis ook een herbergfunctie en
werd er eens per jaar vergaderd door het bestuur van het Schouwerzijlvest. 1
Nadat in 1877 de dijk bij Zoutkamp gereed was gekomen en het Reitdiep niet langer onder invloed was van
eb en vloed, veranderde de functie van de achterliggende dijken en sluizen van zeewaterkering in
noodwaterkering. In 1918 zijn de sluisdeuren en de slagstijlen van de sluis vernieuwd. 2

1

https://www.schouwerzijl.com/ons-dorp/geschiedenis/ bezocht op 10 februari 2022.

2

https://www.schouwerzijl.com/ons-dorp/geschiedenis/ bezocht op 24 december 2021.
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Afbeelding 2.1 Het Schouwerzijl scheidde het Reitdiep van de Kromme Raken - Bonnekaart uit 1900, noorden aan de bovenzijde
(bron: Topotijdreis, 2021)

In het jaar 1969 werd de Lauwerszee ingedijkt. Voor de sluis van de Schouwerzijl betekende dat het verlies
van functie als noodwaterkering. Hierdoor is de sluis in de decennia daarop in onbruik geraakt en daarmee
door de jaren heen vervallen. Het waarmanshuis heeft in diezelfde periode de functie als
sluiswachterswoning verloren. In 1975 is het waarmanshuis aangewezen als Rijksmonument. In oktober 2021
is het Waterschap Noorderzijlvest gestart met restauratiewerkzaamheden aan de sluis en brug. Ook wordt er
een afsluitvoorziening geplaatst waarmee de sluis weer functioneel is.

Afbeelding 2.2 Kadastrale kaart uit 1888 met daarop de Schouwerzijl en het naastgelegen waarhuis (bron: archief Waterschap
Noorderzijlvest)
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Afbeelding 2.3 Tijdlijn ontwikkeling Schouwerzijl

2.2

Huidige situatie

Het Schouwerzijl bestaat vandaag de dag uit een ensemble van de sluis, het waarmanshuis (1851) en de
aangelegen schuur (1888). De sluis staat tegenwoordig open, het waterpeil is overal gelijk (NAP -0,93 m), en
de sluis hoeft daarom ook niet bediend te worden. Het waarmanshuis heeft vandaag de dag niet meer de
functie van een sluiswachterswoning. Het pand aan de Zijlvestweg is een woonhuis met schuur.

Afbeelding 2.4 Hedendaagse situatie Schouwerzijl (bron: Google Maps, 2021)
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3
W AARMANSHUIS SCHOUWERZIJL
Dit hoofdstuk beschrijft het monumentale waarhuis, de cultuurhistorische waardering van het monument en
de kernkwaliteiten die input vormen voor de transformatieruimte in het volgende hoofdstuk.

3.1

Beschrijving

Het waarmanshuis (zijlhuis) in Schouwerzijl is een midden negentiende-eeuws pand onder een zadeldak met
wolfseinden. Het bouwvolume had van oorsprong een rechthoekig grondvlak met een centrale hal die
doorliep van de voordeur naar de achterdeur. Aan weerszijde van de hal waren oorspronkelijk twee kamers
met bedstedes en een vuurplaats. De zolderverdieping onder de dakkap was aanvankelijk toegankelijk via
een stijl steektrapje. De typologie van het pand is vergelijkbaar met de bouwkundige opzet van de
waarhuizen in Schaphalsterzijl en Aduarderzijl. Alle drie de waarhuizen hebben grofweg dezelfde
plattegrond, dit valt terug te zien in de bouwtekeningen van de waarhuizen. Ook de gevelindeling en
materialisering van de gevel vertonen overeenkomsten, voorbeelden hiervan zijn de (wit)gepleisterde gevels
en de regelmatige vensterindeling. De regelmatige vensterindeling en de grootte van de vensters waren
gunstig voor het observeren van de sluis en eventuele doorvaart.
Tussen 1930 en 1950 zijn er aan drie gevels van het waarmanshuis in Schouwerzijl persiennes (zonnewering)
geplaatst. De persiennes zijn aan weerszijde van de zesruits schuiframen gesitueerd. De bovenverdieping
heeft aan beide zijgevels kleinere vierruits ramen onder de daklijst, waarvan één voorzien van een luik. Deze
vierruits ramen waren van oorsprong kleinere tweeruits raampjes maar zijn in de periode tussen 1934 en
1955 vergroot voor meer lichtinval op de zolderverdieping. De hoofdentree van het waarman shuis is gelegen
aan de Zijlvestweg en is toegankelijk via een bordestrapje aangezien de entree wat verhoogd is ten opzichte
van het maaiveld.
Het zadeldak is voorzien van blauw gesmoorde, geglazuurde holle pannen. Op beide hoeken van de dak nok
is een schoorsteen geplaatst. De schoorsteen aan de sluiszijde vormt een markant element van het
waarmanshuis vanwege de gek die op de schoorsteen is geplaatst met daarop een windwijzer in de vorm
van een paling. Dit ornament herinnert aan het feit dat de waarman als enige het recht had om paling te
vangen rond de sluis.
Zowel exterieur als interieur zijn er een aantal wijzigingen gemaakt in de authentieke opzet van het
waarmanshuis. Aan de gevel zijn wijzigingen terug te zien in het verdwijnen van de levensboom in het
bovenlicht boven de voordeur aan de Zijlvestweg. Ook zijn de zesruits ramen op de begane grond niet meer
voorzien van glas in lood en zijn de tweeruits raampjes op de verdieping vergroot voor meer lichtinval. De
muurankers zijn niet meer zichtbaar in de gevel. In het huidige gevelbeeld is de oorspronkelijke daklijst
vervangen voor een grotere sierdaklijst. Ook is de bordestrap vervangen en voorzien van een nieuwe
balustrade. De windwijzer en het schildje van het waterschap zijn latere toevoegingen aan het gevelbeeld, zie
afbeelding I.1 en I.2 in de bijlage.
In het interieur van het waarhuis zijn ook wijzigingen aangebracht. Op plattegronden van het waarhuis is
duidelijk zichtbaar dat de hoofdvorm van het bouwvolume bestaat uit een rechthoekig grondvlak met een
centrale hal die doorloopt van de voordeur naar de (voormalige) achterdeur. Aan weerzijde van de hal waren
aanvankelijk twee kamers toegankelijk met in iedere kamer een vuurplaats of schouw.
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Aannemelijk is dat in één of beide kamers vaste kastruimtes waren gesitueerd met daarin bedstedes. In de
kleinere kamer is de vuurplaats verdwenen en is een muur met deur geplaatst om nog een kamer te
realiseren. Ook is er in 1957 een toilet gebouwd in een van de oorspronkelijke bedstedes, hiervoor is een
deur in de centrale hal gemaakt (zie afbeelding 4.1). Op de zolderverdieping zijn in 1961 twee slaapkamers
gebouwd (zie afbeelding 4.2).

Afbeelding 3.1 Aanzicht zijgevel waarmanshuis aan de Schouwerzijl circa 1900 (bron: Beeldbank Groningen, 2021)

Afbeelding 3.2 Dorpsgezicht Schouwerzijl met het waarmanshuis in 1934 (bron: Beeldbank Groningen, 2021)

Naast de woning staat een stenen schuur die hoogstwaarschijnlijk in de eerste helft van de twintigste eeuw is
aangebouwd aan het woonhuis. Via een tussenlid, waarin de keuken is gesitueerd, is de schuur toegankelijk
vanuit het woonhuis. Het is niet geheel duidelijk wanneer beide bouwvolumes zijn samengevoegd maar een
woningplattegrond uit 1957 illustreert dat het woonhuis vier doorlopende buitenmuren heeft. De
buitenmuur waaraan de keuken is aangebouwd heeft twee deuren, de oorspronkelijke achterdeur aan de
centrale gang van het woonhuis en een deur of luik naar de ondergelegen kelder. Het tussenlid met daarin
de keuken is toegankelijk gemaakt door een trapje aangezien het woonhuis een halve meter verhoogd ligt
ten opzichte van het maaiveld. De keuken geeft toegang tot de schuur waarin in eerste instantie een stal en
hooischuur waren gevestigd, dit blijkt uit nog zichtbare sporen van de initiële indeling van de schuur en
gevelopeningen die duiden op het gebruik van de schuur. Ook was hier het toilet gesitueerd. De schuur is
van oorsprong op te delen geweest in een stal en hooischuur, door de jaren heen zijn er ex tra wandjes
geplaatst en verplaatst.
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Afbeelding 3.3 Plattegrond woonhuis en aangelegen schuur Schouwerzijl uit 1957 (bron: Waterschap Noorderzijlvest)

Waarmanshuis
Schuur

Tussenlid

3.2

Waardering waarmanshuis

Voor dit project is de sluis vanuit de methode in de ‘Handreiking voor cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA’1
opnieuw gewaardeerd. Deze methode waardeert de inhoudelijke, fysieke en beleefde kwaliteit.
De inhoudelijke kwaliteit van het waarmanshuis komt voornamelijk voort uit de representativiteit en
zeldzaamheid. Deze zeldzaamheid ontstaat omdat binnen het waterschap Noorderzijlvest Schouwerzijl tot
één van de weinige bewaard gebleven historische sluizen en waarhuizen in het Noord Groningse landschap
behoord. De bouwstijl van het waarmanshuis is representatief voor typologie van waarhuizen (Schouwerzijl
en Aduarderzijl) in Noord Groningen. Het ensemble van sluis met naastgelegen waarhuis maakt dat het
waarhuis ook een middelhoge ensemble waarde heeft.
De fysieke kwaliteit is redelijk aangezien de hoofdvorm van het bouwvolume grotendeels in tact is gebleven.
Wel zijn er wijzigingen gemaakt aan de achtergevel door het verbinden met de naastgelegen schuur. In het
interieur van het waarmanshuis zijn ook wijzigingen gemaakt. Daarnaast zijn er kleine details uit het
oorspronkelijke gevelaanzicht verdwenen (levensboom in het bovenlicht van de voordeur, glas in lood in de
zesruits ramen, de tweeruits raampjes op de zolderverdieping). Ook zijn er authentieke bouw elementen
vervangen (bordestrap, balustrades, daklijst) en zijn er elementen later toegevoegd aan het bouwvolume
(windvaan, wapenschild).
De hoge beleefde kwaliteit van het waarmanshuis ontstaat dankzij de zichtbaarheid van de woning. De
ligging naast de sluis herinnert aan het feit dat de sluiswachter vroeger naast de sluis woonde. Het
wapenschild van het waterschap Hunsingo in de muur versterkt deze zichtbaarheid. De windwijzer in de
vorm van een paling herinnert aan het feit dat de waarman als enige het recht had om paling te vangen rond
de sluis.

1

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (2008) Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA.
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Afbeelding 3.4 Inventarisatie cultuurhistorische objecten van het Waterschap Noorderzijlvest (2019)

3.3

Kernkwaliteiten

Het waarmanshuis vormt samen met de sluis een ensemble van hoog cultuurhistorische waarde aangezien
het behoord tot één van de weinige bewaard gebleven historische sluizen en waarhuizen van het
Waterschap Noorderzijlvest in het Noord Groningse landschap. Het gebouw is goed zichtbaar in de
omgeving en doet herinneren aan de geschiedenis van de plek.
De cultuurhistorische relevantie wordt naast dit visuele gegeven ook benadrukt door het functionele
karakter van het gebouw. Het waarmanshuis heeft grote vensters die gunstig zijn voor goed zicht op de
sluis. De typologie van het waarmanshuis is grotendeels onveranderd gebleven en maakt onderdeel uit van
de cultuurhistorische geschiedenis die vertelt over hoe er in het gebied werd omgegaan met de
waterhuishouding.
De fysieke status van het object is voor een groot gedeelte authentiek en in goede staat. De hoofdvorm van
het oorspronkelijke bouwvolume is grote lijnen intact gebleven, de authenticiteit is dus hoog. De gaafheid
van de originele gevelindeling is van hoge waarde voor de fysieke status van het waarmanshuis, de
vensterindeling doet herinneren aan de oorspronkelijke functie als sluiswachterswoning.
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4
RANDVOORWAARDEN
De kernkwaliteiten die zijn opgesteld voor het waarmanshuis liggen ten grondslag aan de randvoorwaarden
voor herbestemming- en transformatiemogelijkheden van het object.
Voor zowel het waarmanshuis als de schuur geldt dat ze door hun functie en situering een ensemble vormen
met het sluizencomplex. De cultuurhistorische relevantie van het ensemble van gebouwen in combinatie met
het sluizencomplex dient bij herontwikkeling tot uiting te komen.
Ook de typologie van het waarmanshuis is van belang, de architectonische verschijningsvorm is sterk
vergelijkbaar met de waarhuizen in Aduarderzijl en Schaphalsterzijl. De schuur naast het waarmanshuis is
geen onderdeel van het Rijksmonument.

Afbeelding 4.1 verbouwingsplattegrond van de begane grond van het waarmanshuis uit 1957.

Waarmanshuis
Schuur
Tussenlid

Afbeelding 4.1 illustreert de bouwhistorische waarde van de begane grond van het waarmanshuis en de
aangelegen schuur, op basis van een verbouwingsplattegrond uit 1957. De linker plattegrond laat de
bestaande situatie van het waarmanshuis en de schuur zien in 1957. De rechter plattegrond geeft de ingreep
weer die er gedaan zal worden tijdens de verbouwing, het realiseren van een toilet in een voormalige
bedstede.
De contouren van het bouwvolume van het waarhuis zijn sinds de bouw nauwelijks veranderd en hebben
daarom een hoge monumentale waarde (zie afbeelding 4.1). Dit bouwvolume dient daarom op hoofdlijnen
behouden te blijven, dit geldt voor zowel het grondvlak als het dak. De contouren van de schuur hebben
eveneens een hoge monumentwaarde, ook hiervoor geldt dat deze structuur, grondvlak en dakvorm in tact
dienen te blijven.
Het tussenlid dat het woonhuis en de schuur met elkaar verbindt is van een latere bouwfase en heeft
positieve monumentwaarden. Positieve monumentwaarden zijn van belang maar niet cruciaal voor het
behoud van de monumentwaarde van het waarmanshuis. Het bouwvolume is niet authentiek maar het is wel
gebouwd in lijn met het reeds bestaande waarmanshuis. Dat wil zeggen dat het bouwvolume van het
tussenlid het oorspronkelijke bouwvolume niet overstijgt, maar in verhouding is met de rest. Het is van
belang dat de huidige verhouding in stand blijft en niet uit verband wordt gehaald, zo blijft het
waarmanshuis het hoofdvolume.
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Het interieur van het waarhuis kent een aantal structuren met indifferente monumentenwaarde, deze hoeven
niet bewaard te blijven. De structuren met indifferente monumentwaarden zijn het toilet op de begane
grond en de twee slaapkamers op de zolderverdieping. Het toilet is gerealiseerd in de oorspronkelijke wand
met bedstedes (zie afbeelding 4.1). Deze lange wand met kasten en de opgang naar de zolderverdieping
dienen in de huidige vorm behouden te blijven. De slaapkamers op de zolderverdieping hebben een
indifferente monumentale waarde, de slaapkamerwanden zijn niet van cruciaal belang voor de monumentale
waarde. De dakkap dient wel in de huidige vorm behouden te blijven (zie afbeelding 4.2).
Voor het interieur van de schuur geldt dat de wanden allemaal van positieve monumentwaarden zijn. Bij het
verwijderen van deze wanden verdwijnt er een deel van de oorspronkelijke indeling van de schuur met stal
en hooiopslag. Wanneer de wanden nog in goede bouwkundige staat zijn gaat de voorkeur uit naar behoud.
Het interieur van het tussenlid is van indifferente waarde, hier is het van belang dat de hoge
monumentwaarden van de oorspronkelijke buitenmuur van het waarhuis niet worden aangetast.

Afbeelding 4.2 Verbouwingsplattegrond van de zolderverdieping van het waarmanshuis uit 1961.

Afbeelding 4.2 laat de bouwhistorisch waarde van de zolderverdieping het waarmanshuis zien op basis van
een verbouwingsplattegrond uit 1961. De linker plattegrond laat de bestaande situatie van het
waarmanshuis zien in 1961. De rechter plattegrond geeft de ingreep weer die er gedaan zal worden tijdens
de verbouwing, het realiseren van twee slaapkamers.
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Afbeelding I.1 Waarmanshuis Schouwerzijl in 1934. Duidelijk zichtbaar is de levensboom in het bovenlicht boven de voordeur.
De windwijzer in de vorm van een paling is nog niet zichtbaar op de schoorsteen (bron: Beeldbank Groningen, 2021)

Afbeelding I.2 Waarmanshuis Schouwerzijl in 1974. Wijzigingen in het gevelbeeld zijn de persiennes, de vierruits raampjes op
de zolderverdieping en het schildje van het waterschap in de zijgevel. De balustrades aan weerszijde van de
bordestrap zijn verdwenen (bron: Beeldbank Groningen, 2021)
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