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BESCHRIJVING

:

Op een terp in de kom van Haaften gelegen omvangrijk boerderijcomplex.
Langs het voorerf loopt een omgrachting welke herinnert aan kasteel Goudenstein (14
eeuw), waarnaar dit pand vernoemd is. Hierover bevindt zich een bruggetje, bestaande uit
twee gemetselde pijlers beëindigd met ezelsruggen, waartussen en waarlangs ijzeren
sierhekken.
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T-Boerderij

Boerderij met voormalige middenlangsdeel en dwarsgeplaatst voorhuis (T boerderij).
Het achterhuis kraagt aan beide zijden uit ten opzichte van het voorhuis. Bakstenen gevels
gemetseld in kruisverband boven bepleisterde plint. De kap is belegd met gesmoorde
muldenpannen.
De gevel aan de achterzijde is opnieuw voorgezet en behoudens de vlechtingen langs de
schuine dakranden bepleisterd. Ter plaatse van het voorhuis zijn de gevels beëindigd met
een bepleisterd geprofileerd hoofdgestel, welke ter plaatse van het middenrisaliet en de
hoekpilasters aan de voorzijde, gecornist is.
Voorhuis met twee bouwlagen en hoog schilddak, op rechthoekig grondvlak. Schoorstenen
op beide nokeinden. Gevelopeningen afgesloten met getoogde strekken, voorzien van
houten lekdorpels; begane grond met schuiframen voorzien van opgeklampte luiken.
Voorgevel is symmetrisch ingedeeld met ter plaatse van het middenrisaliet een portiek met
gebosseerde paneeldeur versierd met siersmeedwerk, waarboven een gesneden kalf en
eveneens getoogd bovenlicht. Aan weerszijden twee vensterassen als genoemd.
Zijgevel rechts met links van het midden twee getoogde kelderopeningen, waarboven een
schuifraam als genoemd; rechts hiervan twee schuiframen en centraal op de verdieping een
verdiepingsraam als genoemd. Zijgevel links met links in de gevel een kelderopening. Twee
schuiframen en centraal in de gevel één verdiepingsraam.
Achterhuis met afgewolfd zadeldak. Aan de linker zijde is het dakvlak aan de voorzijde
doorgezet om als afdak boven de vernieuwde zijingang te fungeren. Ter plaatse van het
achterhuis zijn bovendien getoogde, later ingebrachte terrasdeuren ingezet. Stalgedeelte
met 5 gietijzeren getoogde stalramen met facetindeling, overeenkomstig de andere zijde.
In de rechter gevel zijn schuifdeuren ingebracht, waarboven een deels beschoten topgevel
waarin een gietijzeren stalraam als genoemd.
Op de overgang naar het achterhuis een drietal moderne ramen, waarvan twee liggende
ramen en een klein draairaampje. Een later ingebrachte platte dakkapel. Aan de voorzijde
van deze uitkragende gevel een getoogde zijingang van latere datum.
Achtergevel met partieel dichtgezette deeldeuren rechts in de gevel, alsmede twee staande
gietijzeren getoogde stalramen.

Zijerf rechts met een deels gepleisterd (voorzijde, linker gevel) bakstenen schuurtje met
zadeldak, waarop gesmoorde muldenpannen. Voorgevel met gietijzeren stalraam als
genoemd en getoogd hooiluik. Zijgevel links met inrijdeuren.

MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Dit boerderijcomplex uit het begin van deze eeuw houdt door zijn ligging een oude
bouwplaats zichtbaar. Omvangrijk complex met statig voorhuis, waarvan de oorspronkelijke
vorm en aanleg nog herkenbaar aanwezig zijn ondanks enkele wijzigingen in met name het
achterhuis (verplaatste deeldeuren).

