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BESCHRIJVING

:

Op een huisterp gelegen grotendeels rietgedekt boerderij complex met middenlangsdeel en
dwarsgeplaatst voorhuis (T boerderij), met de voorgevel georiënteerd op de Achterstraat en
met authentiek hekwerk.

MONUMENTNUMMER
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DATUM AANWIJZING
BESCHERMD DOOR
BESCHRIJVING GEWIJZIGD
KADASTRAALNUMMER
NAAM OBJECT
OMVANG OBJECT
HUIDIGE FUNCTIE
OORSPRONKELIJKE FUNCTIE
BOUWJAAR
ARCHITECT
BOUWTYPE
BOUWSTIJL
TUINKENMERKEN
LITERATUUR / ARCHIEF

Erf met boerderij, beukenboom, ijzeren hekwerk met betonnen pijlers
Woonhuis
Boerderij
ca. 1860
T boerderij
Oude beukenboom op het voorerf
IJzeren hekwerk met betonnen pijlers

Voorhuis:
Op rechthoekige plattegrond met een bouwlaaag en zolder, bekroond met schilddak c.q.
zeer laag afgewolfd zadeldak. Een schoorsteen op elk der nokeinden. Muurankers ter
plaatse van de verdiepingsvloer.
Voorgevel met rechts van de ingang met bovenlicht twee schuifvensters en links ervan één
schuifvenster met middenstijl en met gedrieëndeeld bovenlicht, voorzien van (paneel)luiken.
Linker zijgevel met rechts beneden, een midden boven, een dakvoet doorbrekend stolpraam
(respectievelijk 1x2/1x2 ruits en 2x2/2x2 ruits).
Rechter zijgevel met op de begane grond een centraal geplaatst schuifvenster (als in
voorgevel); boven twee symmetrisch geplaatste draairamen (4 ruits).
Achterhuis is van oudere datum dan het voorhuis. Een uitkragend rieten wolfsdak met open
hooisteek.
Linker zijgevel met twee kleine halfronde gietijzeren stalraampjes met tracering en een
relatief lager geplaatst vierkant stalraampje met ijzeren traliewerk.
Rechter zijgevel met op de overgang van voor naar achterhuis een opgetild dakdeel belegd
met gesmoorde oud Hollandse pannen. Verderop in deze gevel twee houten stalraampjes;
rechts daarvan een halfrond stalraampje (als genoemd)
Achtergevel met dubbele deeldeur, geflankeerd door staldeurtjes.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

De boerderij vertoont nog vrijwel geheel haar oorspronkelijke aanleg en uiterlijke
verschijningsvorm ze is een goed voorbeeld van een streekeigen boerderij uit het eind van
de 19e eeuw.

