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BESCHRIJVING

:

Nabij de stoep naar de dijk gelegen voormalige boerderij met middenlangsdeel en
dwarsgeplaatst voorhuis (T-boerderij), gelegen op het punt waar de Gasthuisstraat een
bocht maakt. Voorgevel van het voorhuis is georiënteerd op de weg. Voorhuis op
rechthoekig grondplan met één bouwlaag en zolder, afgesloten met een schildkap waarop
gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Op de nokeinden een gemetselde schoorsteen.
(Hoek)pilasters, welke geprofileerd doorgezet zijn ter plaatse van het gepleisterde fries.
Houten geprofileerde bakgoten. Schuiframen - waarvan de middenstijl vermoedelijk
verwijderd is - met glas-in-lood bovenlichten, afgesloten met anderhalfsteens strekken.
Opgeklampte luiken.
Voorgevel met symmetrische opbouw. De hoofdingang is een paneeldeur met glas-in-lood
bovenlicht. De pilasters aan weerszijden daarvan zijn doorgezet en flankeren de direct
hierboven geplaatste, driehoekig beëindigde dakkapel met y-vormige middenstijl en met
draairamen met liggende roede aan weerszijden daarvan. Aan weerszijden van de hoofdas
twee schuiframen als genoemd. De zijgevels hebben elk twee vensterassen ter plaatse van
de begane grond. In de rechtse gevel zijn de vensters vernieuwd met zij-ingang (rechts) en
liggend venster (links) en in het dakschild erboven is een gekoppelde platte dakkapel
aangebracht. In de linkse gevel is een vierruits stolpraam met getweeëndeeld bovenlicht
aangebracht (links); rechts een smal uitgevoerd schuifraam (als genoemd). In het dakschild
twee vierkante moderne dakramen.
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Achterhuis was voormalig bakkerij. Het voorhuis was voormalig winkel.

Achterhuis met wolfkap, waarop gesmoorde kruispannen. Gemetselde schoorstenen: één
lage op de nok; één hoog opgemetselde op het rechtse dakschild. De achtergevel is
gepleisterd en voorzien van uitgemetselde schouders, met afdekplaten in de vorm van een
rollaag langs de schuine dakranden. De gevel is symmetrisch opgebouwd met in de
middenas een recht hooiluik geflankeerd door getoogde 6-ruits gietijzeren stalramen. Op de
begane grond links drie moderne raampjes; rechts moderne garagedeuren. In de linkse
gevel zijn de strekken van twee voormalige vensters zichtbaar (rechts in de gevel); hier zijn
nu de huidige hoofdingang en een modern raam ingebracht. Links daarvan twee staande
vensters met ramen met kalf en met liggende roede; naar buiten slaande bovenlichten.
Rechtse gevel met drie moderne vensters.
MOTIVATIE

:

Deze voormalige boerderij is markant gelegen nabij de stoep naar de dijk, in de bocht van
de Gasthuisstraat. Ondanks enige wijzigingen in voorhuis (rechtse gevel) en achterhuis (met
name zijgevels) is de oorspronkelijke vorm en aanleg goed herkenbaar behouden gebleven.
Met name het voorhuis valt op vanwege zijn statige verschijningsvorm en met
karakteristieke dakkapel.
Het pand is bovendien van belang voor de plaatselijke bevolking; in het achterhuis was de

voormalige bakkerij gevestigd en in het voorhuis was de voormalige dorpswinkel
ondergebracht.
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