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BESCHRIJVING

:

Met de deelzijde naar de voormalige dijkstoep (nu voetgangerspad) georiënteerd
boerderijtje met middenlangsdeel en dwarsgeplaatst voorhuis. Het pand ligt aan de voet van
de dijk, met de lange gevel parallel daaraan.
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Erf met boerderij
Woonhuis
Boerderij
Eerste helft 19e eeuw
T-boerderij

Vermoedelijke ontwikkeling van hallehuis, naar krukboerderijtje, naar T boerderij; gezien
gevelindeling. Achterhuis met vier traveeën gevormd door drie vurenhouten
ankerbalkgebinten waarin telmerken

Geheel gepleisterd boerderijtje van het middenlangsdeeltype met dwarsgeplaatst voorhuis
(T boerderij). Voorhuis met uitkragend schilddak, achterhuis met afgewolfd zadeldak; beide
belegd met gesmoorde oud Hollandse pannen.
Voorhuis voorzien van donkerkleurige plint. Rechthoekig bouwblok met één bouwlaag en
lage verdieping. Vernieuwde kozijnen en ramen.
Voorgevel met indeling welke gebruikelijk is voor het krukhuistype (doch in de gevel niet als
zodanig herkenbaar): A symmetrische indeling met rechts in de gevel een kleiner venster ter
plaatse van de voormalige opkamer; links in de gevel de vernieuwde hoofdingang met
bovenlicht met aan weerszijden ter plaatse van de voormalige vensteropeningen een
vernieuwd vast raam met kalf. Verdieping met drie liggende verdiepingsramen met
middenstijl.
Zijgevel recht met links in de gevel een zij ingang, alsmede een raam rechts daarvan.
Linker zijgevel met één verdiepingsraam als genoemd.
Achterhuis met rechtszijdig dichtgezette hooisteek waaronder vermoedelijk de
varkenshokken waren ondergebracht.
De centrale deeldeuren en het staldeurtje links zijn vervangen door respectievelijk een
loopdeur en een klein raampje links ervan; het staldeurtje door een klein raampje. In de
zijgevel onder de dichtgezette hooisteek dubbele rechte deuren; in de achtergevel hiervan
een staand raampje.
Zijgevels met vernieuwde 4 ruits klepramen, voorzien van voorzetramen (links 4, rechts 2).
In het dakschild aan de rechter zijde bovendien een drietal dakramen, alsmede een
gemetselde schoorsteen.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Het op de voormalige stoep naar de dijk georiënteerde boerderijtje is van belang voor het
zichtbaar houden van oude ruimtelijke structuren.
Het pand is bovendien een goed voorbeeld van interne bouwevolutie. Ondanks
aangebrachte wijzigingen is de oorspronkelijke vorm en aanleg goed behouden gebleven.

