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BESCHRIJVING

:

Op een verhoging gesitueerde grote voormalige boerderij met middenlangsdeel en
dwarsgeplaatst breed voorhuis (T-boerderij), gelegen in de kom van Waardenburg.
In de voorgevel bevindt zich een gevelsteentje met het opschrift: “J.H. van Beusekom 1904".
Het pand is na een brand in genoemd jaar opnieuw opgebouwd.
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Erf met boerderij
Woonhuis
Boerderij
1904
T-boerderij

Kantoor gemeente-ontvanger in uitbouwtje

Voor- en achterhuis zijn in metselwerk opgetrokken (kruisverband) op gepleisterde plint;
achterhuis en achterzijde van het voorhuis zijn bovendien gepleisterd.
Voorhuis op rechthoekige plattegrond met twee bouwlagen, afgesloten met schildkap,
waarop gesmoorde keramische keramische kruispannen. Bakgoten op gesneden klossen.
Decoratief metselwerk ter hoogte van het fries alsmede in de segmentbogen en de
boogvelden; gepleisterde banden ter hoogte van de onderdorpels.
Voorgevel symmetrisch ingedeeld met in de middenas de hoofdingang met brede
paneeldeur, geflankeerd door twee vensterassen met op de verdieping liggende vernieuwde
klepramen; op de begane grond T-schuiframen. Boven de ingang een vlaamse gevel met
gevelmakelaar en met driehoekig beëindigd topgevelraam. Zijgevels met elk één vensteras
als genoemd. Achterhuis met afgewolfd zadeldak met sterk uitkragende hooisteek.
Achtergevel symmetrisch ingedeeld met deeldeur onder gedrukte korfboog, geflankeerd
door staande halfrond afgesloten gietijzeren stalramen; rechte staldeuren.
Zijgevels met aan de woonfunctie aangepaste gevelindeling (moderne deur en ramen). Ter
plaatse van de linker zijgevel bovendien een zadelgedekt uitbouwtje waarin een oeil de
boeuf in de geveltop.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Op een huisterp gesitueerde voormalige T-boerderij met rijk gedecoreerd voorhuis, dat van
jongere datum is. Beeldbepalend in de kom van Waardenburg. Het pand is bovendien van
historische betekenis voor de plaatselijke bevolking (gemeente-ontvanger).

