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BESCHRIJVING

:

Aan de stoep naar de dijk gesitueerd en met het voorhius op de dijk georiënteerd woonhuis
annex koetshuis. Tegen de achterzijde van de hoofdbouwmassa, op T-vormige plattegrond,
is het voormalige koetshuis aangebouwd, dat aan de Langstraatzijde uitkraagt ten opzichte
van het oorspronkelijke voorhuis.
Bakstenen gevels (kruisverband) boven aangesmeerde plint. Rozetankers. Alle luiken zijn
verwijderd (de duimen zijn nog aanwezig).
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Erf met woonhuis annex koetshuis
Woonhuis
Boerderij met koetshuis
laatste kwart 19e eeuw
T-huis

Voorhuis met uitkragend zadeldak met waterborden en windveren langs de schuine
dakranden. Voorgevel (dijkzijde) met brede topgevel. Symmetrisch ingedeelde gevel met op
de begane grond getoogde gevelopeningen afgesloten met getoogde strekken. Dubbele
hoofdingang met bovenlicht, geflankeerd door ongedeelde en van kruisroeden voorziene
schuiframen met wisseldorpel en met bovenlicht. Topgevel met vernieuwd raam met vaste
middenstijl en met driehoekige beëindiging.
Linker en rechter gevel met één centrale vensteras, waarin op de verdieping een driehoekig
beëindigd gekoppeld venster in “Oppijnse trant”, dat wil zeggen voorzien van gepleisterde
geprofileerde gestroomlijnde guirlande. De tweede hoofdingang met bovenlicht bevindt zich
links in de gevel aan de Langstraat zijde, rechts waarvan twee schuiframen met
kruisroeden.
Achterhuis met aan de achterzijde (rechter zijgevel) een schuifraam met kruisroede; aan de
voorzijde 2 schuiframen, links waarvan de hoofdingang met getoogd bovenlicht. Een hoog
opgemetselde schoorsteen in het rechtse dakschild.
Koetshuis (haaks op woonhuis) met tuitgevels aan voor- en achterzijde, welke met
gardstenen afdekplaten belegd zijn en licht uit gemetselde schouderstukken hebben.
Topgevelramen (als genoemd; aan de voorzijde vernieuwd). De voormalige inrijdeuren
(voorzijde) zijn eningszins uit de middenas geplaatst (linkszijdig) en afgesloten met
segmentbogen.
Achtergevel met centrale vensteras als genoemd (de sterk op de begane grond is
driehoekig beëindigd), met links daarvan een lage getoogde ingang. Linker zijgevel met
diverse later ingebrachte gevelopeningen (zijingang en venster; beide binnen gepleisterde
omlijsting); rechts een dichtgezette gevelopening.
MOTIVATIE

:

Het pand markeert de stoep naar de dijk. Met het tegenoverliggende pand (Langstraat 1)
wordt - komende vanaf de dijk - als het ware de toegang naar het dorp Tuil gemarkeerd. Het
pand is in de loop der tijden niet ingrijpend gewijzigd (aangepast aan dubbele bewoning);
oorspronkelijke vorm en aanleg zijn daarbij goed herkenbaar behouden gebleven.
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