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BESCHRIJVING

:

Op de hoek (vandaar: Hoekkamp) van de Diepersestraat en de Neerijnense Mark gelegen
rietgedekte boerderij op een terp, welke met de voorgevel georiënteerd is op de
Diepersestraat.
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LITERATUUR / ARCHIEF

Hoekkamp
Erf met boerderij, bijschuren (zie beschrijving), hekwerk
Woonhuis
Boerderij
ca. 1890
T-boerderij
Oude beuk (voorerf)

Boerderij met middenlangsdeel en dwarsgeplaats voorhuis; dit voorhuis ligt als het ware
‘verschoven’ ten opzichte van het achterhuis.
Voorhuis:
Rechthoekig grondplan met souterrain en twee bouwlagen, afgesloten met een schildkap
met geschulpte lijst (waarachter vermoedelijk een knelplank). Een schoorsteen op elk
nokeinde.
Bakstenen gevels, gemetseld in kruisverband, voorzien van gepleisterde plinten. Begane
grond met schuiframen met wisseldorpels en opgeklampte luiken; verdieping met
afwisselend schuiframen met middenstijl en spaarvelden. Hardstenen lekdorpels en
getoogde strekken.
Voorgevel met een door de dakvoet gaand plat middenrisaliet met kroonlijst en bakgoot.
Hierin bevindt zich de hoofdingang met hardstenen bordes en met paneeldeur en bovenlicht
met smeedijzeren levensboom; erboven een schuifraam met middenstijl. Aan weerszijden
bevinden zich twee vensterassen.
Rechter en linker zijgevel met aan weerszijden van de vensteras (als genoemd) met
spaarveld ter plaatse van de begane grond, een schuifraam. In de rechter gevel bovendien
een klein staand raampje.
Achterhuis:
Met zadeldak en fors uitkragende hooisteek. Behoudens de dakvoet (rechts), welke belegd
is met gesmoorde pannen, is de kap rietgedekt.
In de voorzijde van het rechtzijdig risalerende achterhuis, waarop een hardstenen
afdekplaat, bevindt zich een rond venster, een zijingang en een getweeëndeeld betonnen
stalraam.
Linker zijgevel met zijingang onder opgewipt plat dakdeel. Ter plaatse van de deel moderne
betonnen stalramen (4), tussen twee later toegevoegde steunberen.
Rechter zijgevel met een over bijna de gehele gevellengte aangebouwde bijschuur. In het
geveldeel erachter een stalraam.
Achtergevel met vlechtingen in het metselwerk langs de schuine dakranden. Symmetrische
gevelindeling met deeldeur onder korfboog; de beide staldeuren met halfronde
beëindigingen. Hardstenen blokken ter plaatse van de (bij de deeldeur: geboorte-) en
sluitstenen, alsmede ter plaatse van de scharnieren bij de deeldeuren. Ter plaatse van de
voormalige stalramen twee vernieuwde stalramen.

Aangebouwde bijschuur
Op langwerpig grondplan met één bouwlaag en zolder afgerond met een rietgedekt
zadeldak. Tuitgevels met hardstenen afdekplaten. Muurankers. Het topgevel stolpraam is
afgerond met een rollaag in de vorm van een keperboog. Centraal op de begane grond is
een staldeur dichtgezet (hardstenen sluitsteen nog aanwezig). Links hiervan zijn drie
gekoppelde draairamen aangebracht.
Aan de rechter gevel is een platte uitbouw geconstrueerd. In de achtergevel is de deeldeur
onder onder korfboog dichtgezet; er is een rechte staldeur onder latei aangebracht.
Authentiek hooiluik met halfronde afsluiting en hardstenen blokken in de geveltop.
Op het rechter achtererf een grote zadelgedekte bijschuur met linkszijdig geknikte dakvoet.
Gepleisterde zijgevels, waarin getoogde 6-ruits gietijzeren stalramen en met opmerkelijke
betonnen bakgoot (links); rechts met diverse hooiluiken en staldeur.
In de voorgevel, welke betimmerd is, staldeuren en stalramen, alsmede het opschrift “H.
Van Housselt, juli 1926".
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

De onderlinge positionering en samenhang tussen de afzonderlijke bouwmassa’s is in het
oog springend en bijzonder goed behouden gebleven. Bovendien zijn de bouwmassa’s op
zichzelf qua hoofdvorm en geveldetaillering goed herkenbaar behouden gebleven.
Het complex is door zijn verhoogde (hoek-)ligging beeldbepalend in dit open buitengebied.

