
2.24 Tolhuisje, gemeente Bedum, Groningen 

 
Ter plaatse 

±1850. 

Arbeiders/tolgaarderhuis aan de Wolddijk, aangelegd ± 

1855 als hoofdverbinding tussen de stad Groningen en 

het noordelijk kleigebied de zgn. Hogeland. Tot 1 

juli 1944 werd hier tol geheven ten bate van het 

onderhoud van deze weg. Hiervoor waren enige tollen 

zoals deze nodig, steeds voor een bepaalde weglengte. 

 

In het museum 

Sinds 1957. 

Typisch voorbeeld van de soort huisjes zoals men die in 

Groningen tegen kon komen vooral in de kleigebieden. 

Eigenlijk een sterk verkleinde uitgave van Oldambtster 

boerderijen met de zgn. 'krimpen' (`sprongen' in de 

zijgevel; van voren gezien breder wordend). Hier is 

slechts één zo'n krimp of sprong. 3.5 Boerderij Beerta heeft er drie. 

In het museum is het oorspronkelijke interieur niet meer aanwezig. Het huisje 

is voor diverse doeleinden in gebruik geweest, nu voor weefdemonstraties. 

Achter de woonkamer is nog een kleine stalruimte voor kleinvee. 

 

Literatuur 

• Gids 2014 pag. 51 

• Voor informatie over het Tolgaren zie 5.18 Tolgaarderwoning Midlaren. 

• Gids 2014 pag. 94 

 

  



Andere teksten webstie NOM 

Schering en inslag in het huis van de tolbaas 

De voorgevel van de tolgaarderswoning steekt iets voorbij de rest van het huis 

en heeft twee flinke zijramen. Daardoorheen kon de tolbaas het verkeer op 

‘zijn’ weg en voor het tolhek goed in de gaten houden. Nu schieten binnen de 

wevers en de weefsters van de Lievegoedgroep hun spoel (de inslag) oneindig 

vaak tussen de lengtedraden van hun weefwerk (de schering) door. 

Regelmatig maken ze replica’s van bijzondere historische stoffen. Ze gaan op 

vrijwel exact dezelfde manier te werk als de 19e-eeuwse thuiswevers in Oost-

Nederland en Brabant. Voor de Bataviawerf weefde de groep op originele 17e-

eeuwse weefgetouwen zelfs van hennepvezels het doek voor een 48 m2 groot 

grootbramzeil. Nergens anders in Nederland wordt nog zulke stof geweven. 

Hier geplaatst in 1958. 

 

In dit huisje uit het Groningse Bedum woonden de tolgaarder (tolbaas) en zijn 

familie. De tolgaarder inde geld van reizigers, als bijdrage voor de aanleg en 

het onderhoud van het stuk weg waarvan zij gebruik maakten. Dankzij het 

vooruitspringende middengedeelte van het huisje had de tolgaarder goed zicht 

op de weg en het tolhek. Tolgaarders verdwenen toen het gemotoriseerd 

verkeer via de wegenbelasting in één keer voor alle wegen ging betalen. Het 

huis is in 1958 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 
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