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Beschrijving: 
 
Bouwjaar 1875 
 
Bouwkundige staat Goed 
 
Omschrijving Vrijstaande boerderijwoning onder een schilddak met kelder, begane grond en 

zolderverdieping. Aan de achterzijde is een groot bedrijfsgedeelte aangebouwd. De voorgevel 



wordt aan de bovenzijde beëindigd door een gootlijst. 
 
Gevels De gevels van het voorhuis zijn in kruisverband gemetseld met een gestucte plint. Boven de 

kozijnen zijn in de gevels strekken in gele en rode baksteen opgenomen. Boven de strekken 
zijn gestucte sierlijsten aangebracht. De voorgevel is symmetrisch opgebouwd met de 
voordeur in het midden. Het tussenhuis en het bedrijfsgedeelte zijn in een grauwe baksteen in 
kruisverband gemetseld. Hier zijn de rollagen boven de rondbogige ramen en rondom de gaten 
iets naar voren liggend uitgevoerd. 

 
Vensters/deuren De oorspronkelijke schuiframen in de voorgevel zijn aangepast met toevoeging van een kalf. 

De bovenlichten met glas-in-lood en zijn kleppend uitgevoerd. De onderramen zijn vervangen 
door vast glas. Twee kelderluiken in de rechter zijgevel zijn dicht gezet, daarboven zijn twee 
blindramen gemetseld en een luik. 
Het kelderluik in de achtergevel is voorzien van een uitzetraam, waarboven een nieuw kozijn 
is toegevoegd. Het kozijn in de linker zijgevel is dicht gezet en vervangen door een kleiner 
raam. De gevelopeningen in het tussenhuis zijn allemaal niet oorspronkelijk. In het 
bedrijfsgedeelte zijn om en om rondbogige ijzeren ramen en ronde gaten voorzien. Achterin 
zijn een aantal moderne bedrijfsdeuren aangebracht. 

 
Dak Het schilddak op de woning is voorzien van verbeterde Hollandse pannen. In de voorgevel 

zijn meteen op de goot twee kleine dakkapellen aangebracht. Op het linker dakschild staat een 
schoorsteen. Het zadeldak op het tussenhuis en het bedrijfsgedeelte zijn gedekt met 
golfplaten. 

 
Bijgebouwen/hek -- 
 
Groenaanleg De boerderij ligt op een afgesloten terrein ca. 15m terug t.o.v. de weg. Het voorterrein kent 

een symmetrisch ingedeelde tuinaanleg. 
 
Bijzonderheden Naast de voordeur is een gedenksteen ingemetseld. Voor de voordeur is een hardstenen stoep 

voorzien. 
 
Motivatie Het betreft een karakteristiek woningonderdeel van de naar het buitengebied toe transparanter 

wordende lintbebouwing. 
 


