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BESCHRIJVING

:

Markant aan de dijk gelegen voormalige boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis. Het
voorhuis ligt in het talud van de stoep naar de dijk; de voorgevel is hierop georiënteerd.
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LITERATUUR / ARCHIEF

Erf met boerderij
Woonhuis
Boerderij / woonhuis
1866
T-boerderij
2 leilinden op het voorerf
Op het moment van opname was Rijkswaterstaat bezig met het verleggen van het huidige
dijktracé

Boerderij met dwarsdeel en dwarsgeplaatst voorhuis. Voorhuis met uitkragend schilddak
waarlangs gesneden daklijsten; achterhuis met afgewolfd zadeldak, beide belegd met
gesmoorde oud Hollandse pannen. Gemetselde schoorstenen op de nokken (voorhuis 2,
achterhuis 1).
Alle gevels zijn in baksteen opgetrokken en witgeschilderd; de omlopende plint is
gepleisterd en zwart geschilderd.
Voorhuis op rechthoekig grondplan met twee bouwlagen. Het is vijf traveeën breed en twee
traveeën diep. Symmetrische gevelindelingen. De 6 ruits ramen met naar buiten slaande
bovenlichten zijn vernieuwd. De opgeklampte luiken zijn origineel.
Voorgevel met hoeklisenen en middenrisaliet waarin de centrale hoofdingang met
opgeklampte deur en met gietijzeren levensboom in het bovenlicht; deze is gevat binnen
houten omlijsting waarin geprofileerde ruitmotieven en afgesloten met een kroonlijst op
gesneden klossen ( de rechtse is verwijderd). Aan weerszijden twee vensterassen met op
de begane grond 6 ruits ramen voorzien van luiken; daarboven, evenals boven de
hoofdingang , liggende houten ramen met vaste middenstijl.
De gevelsteen links in de gevel is grotendeels onleesbaar geworden: 'de eerste steen
gelegd...'
Linker zij gevel met twee vensterassen als genoemd, behoudens de draairamen met vaste
middenstijl op de verdieping, welke vernieuwd zijn en in een gepleisterd veld zijn gevat. De
rechter gevel is een blinde gevel.
Achterhuis met links en rechts opgetilde dakdelen en links achter voormalige deeldeuren,
welke oorspronkelijk ter plaatse van de achtergevel gezeten hebben. De hooisteek erboven
is met houtdelen dichtgezet en in de deeldeuren zijn ten behoeve van de huidige
woonbestemming ruitdelen ingebracht; in het geveldeel rechts hiervan een rechte loopdeur.
De zij gevel bevat ter plaatse van het opgewipte dakdeel een zijingang met gietijzeren
levensboom in het bovenlicht, rechts waarvan een vast, liggend kozijn met glas in lood . Ter
plaatse van het eigenlijke stalgedeelte twee grote gietijzeren staande getoogde ramen met
facetindeling.
Aan de achterzijde bevinden zich links in de gevel openslaande terrasdeuren.
De rechter gevel bevat diverse houten stalramen van verschillende omvang en grootte (ook
ter plaatse van het opgewipte dakdeel).

MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Markant langs de dijk en aan de stoep er naar toe gelegen voormalige boerderij met voor
deze omgeving (Hellouw Haaften) karakteristieke in de zijgevel ingezette deeldeuren (nu
terrasdeuren)
Ondanks de diverse gevelwijzigingen (zijgevels) zijn de oorspronkelijke vorm en aanleg
goed herkenbaar en is met name het voorhuis in aanleg goed behouden gebleven. Het
pand maakt bovendien deel uit van de historische lintbebouwing aan de Herenstraat.
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