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Ontstaansgeschiedenis
(hoe zit het dorp in elkaar?)

Kadaster 1832



Eigendommen
(kerk gerelateerde bebouwing –

zwart, boerderijen – rood)



Eigendommen
(overige bebouwing – blauw)



1832 - Eigendom 
Steenhuisterheerd

Geel = bouwland
Groen = weiland

Paars = moestuin
Lichtbruin = erf



1832 - Eigendom 
Bonnemaheerd

Geel = bouwland
Groen = weiland

Paars = moestuin
Lichtbruin = erf

Donkergroen = boomgaard



1832 - Eigendom
Boerderij Kerkpad 2

Geel = bouwland
Groen = weiland

Paars = moestuin
Lichtbruin = erf



2019 – Reliëf landschap



Ontstaansgeschiedenis

1944 – Luchtfoto (RAF)



Ontstaansgeschiedenis

moestuinen



Ontstaansgeschiedenis

boomgaard



Ontstaansgeschiedenis

haven



Luchtfoto 1998



Generaties bouwkavels



Bouwgeschiedenis





Kerkpad 14



1959 – woningonderzoek gemeente Bierum

Kerkpad 14

Holwierderweg 14

Kerkpad 18



1960-1980  
Periode van woningverbetering bestaande 

woningen en bouw nieuwe woningen

Pastorieweg 13

Pastorieweg 6

Kerkpad 7



Vernieuwing door nieuwbouw/herbouw
- hergebruik van de oude bakstenen

Kerkpad 7 – 1977, Architektenuro Delken-Rozema (Delfzijl)Patorieweg 6 – 1983



“Kiekjes van Krewerd”



Pastorieweg 17



Kerkpad met bomen



Kerkpad 2



Kerkpad 4

Kerkpad 8





Kerkpad 5
(BAG 1860)

1862



Pastorieweg 11
(BAG 1870)

1858



Wederopbouw

Pastorieweg 5 (1947)
Woonhuis voor de Wed. A. Stoppels
Architectenbureau KG Olsmeyer



Generaties panden

* Wordt nog aangescherpt op basis 
van het onderzoek



Generaties panden



Generaties panden

Rijk: 3 rijksmonumenten
Gemeente: 13 karakteristieke panden

https://www.delfzijl.nl/inwoners/karakteristieke-gebouwen-en-gebieden_44189



https://www.delfzijl.nl/home/documentenlijst_44306/item/karakteristieke-gebouwen-en-gebieden



https://www.delfzijl.nl/home/documentenlijst_44306/item/karakteristieke-gebouwen-en-gebieden



https://www.delfzijl.nl/home/documentenlijst_44306/item/karakteristieke-gebouwen-en-gebieden



“Geachte mijnh. Heikens, U liet 
een paar teneergeslagen
bejaarde mensen achter, die 
aan de avond van hun leven 
graag door een raam zonder 
dikke midden latten willen 
kijken. Zou het ook mogelijk 
zijn, dat Grote baas, wat mede 
menselijkheid, zou willen 
bedrijven, en deze zaak nog 
eens tendege bekijken?”

“Heel graag vragen wij, Grote 
baas, geef as ‘t u blieft ons 
toestemming 2 ruiten te mogen 
hebben met 1/3 bovenlicht en 
2/3 ruit […].

Briefje, 21 okt. 1970

“Want denkt u niet…. Z.o.z.

Pastorieweg 5, dhr. en mevr. Prins.
Aan de architect van Bureau Gemeentewerken van de 
gemeente Bierum.



“De [..] mogelijkheid met spijl 
in het midden vinden we 
foeilelijk en nog minder dan het 
nu is. Ik zat in de bus naar Grun
en heb vele, vele ramen gezien 
groot en klein met 2/3 
bovenlichten, wat toch goed 
stond, persoonlijk vindt u dit als 
architect […] misschien niet 
mooi, toch….”

“Hopende eerwaarde architect 
dat u dit schrijven in goede 
stemming mag ontvangen, en u 
ons verblijden wilt met de 
toestemming van 1/3 en 2/3 
ramen te mogen plaatsen.”

“…dat verschillende Kreweders zullen zeggen 
[…], ‘je kennen beter nait anvraogen en gait joen
gang maor, altiet zitten ze joe dwars’, werkelijk ik 
hoor ze ‘t al zeggen, zoo gaat dat dan.”



Holwierderweg 5


