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BESCHRIJVING

:

Geheel rietgedekte boerderij met middenlangsdeel en dwarsgeplaatst voorhuis, daterend uit
het laatste kwart van de vorige eeuw. Voor- en achterhuis zijn in baksteen getrokken; het
achterhuis is bovendien geschilderd. Voorhuis voorzien van een gepleisterde plint;
achterhuis van een geschilderde plint.
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Thuli Gaarde
Erf met boerderij, gietijzeren toegangshek, moderne garage
Woonhuis
Boerderij
1865

Voorhuis op een rechthoekige plattegrond met één bouwlaag en zolder. De nok van het
zadeldak met wolfeinden, loopt evenwijdig aan de weg. Vlechtingen in het metselwerk langs
de schuine dakranden (zijgevels). (Deels) vernieuwde kozijnen met schuiframen: op de
begane grond vernieuwde 9-ruits ramen met wisseldorpel en met opgeklampte luiken; op
zolder, ter plaatse van de één 4-ruits schuifraam met 3-ledig bovenlicht, afgesloten met
rollaag. Gevelopeningen op begane grond onder gemetselde strekken. Rollagen onder de
uit de kozijnen uitgespaarde lekdorpels. Voor- en zijgevels symmetrisch ingedeeld.
Voorgevel met aan weerszijden van de hoofdingang met paneeldeur en met gecanneleerd
kalf, één schuifraam als genoemd; zijgevels met één vensteras) linker gevel met uitsluitend
een verdiepingsraam).
Achterhuis met ten opzichte van het voorhuis risalerende rechter zijgevel en plaatselijk
verbrede linker gevel. Een gemetselde schoorsteen op de nok. Aan de achterzijde een
halfgesloten, uitkragende voormalige hooisteek, deze is evenals de voormalige deeldeur
dichtgezet met een glaspui. Ter plaatse van de voormalige staldeur (rechts) een vernieuwde
ingang. Ter plaatse van het voormalige varkenshok (links) een driedelig venster
(2x3/2x3/2x3 ruits). Beide zijgevels hebben op regelmatige afstand geplaatste gekoppelde
4-ruits draairamen en een zij-ingang (ter plaatse van de rechter gevel onder opgetild
dakdeel).
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Ondanks enige wijzigingen (met name in de gevelopeningen van het achterhuis) welke van
ondergeschikte betekenis zijn, zijn oorspronkelijke vorm en aanleg nog goed herkenbaar.
Het pand draagt bij aan het historische straatbeeld in de kom van Tuil.

