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Beschrijving: 
 
Bouwjaar 1825 - 1875 
 
Bouwkundige staat Goed 
 
Omschrijving Deze molenaarswoning bestaat uit een samengestelde bouwmassa, links van de molen. De 

linker- en voorzijde van het erf zijn omsloten door een sloot. Het hoofdvolume, op 
rechthoekige plattegrond, bestaat uit kelder, begane grond, opkamer en zolder. De entree 
bevindt zich in de rechter zijgevel. Het achterste bouwvolume, op rechthoekige plattegrond, 
bestaat uit een begane grond en een dakverdieping met twee tuitgevels. De entree bevindt zich 
hier in de rechtergevel. Tegen de achtergevel is een houten serre geplaatst. 

 
 
 
 
 



Gevels De gevels van het hoofdvolume zijn geplamuurd met schijnvoegen en gebosseerde strekken 
boven vensters. Dit volume kent een houten gootlijst en een deur met hoofdgestel.  
Houten serre met decoratief zaagwerk onder de gootlijst. 
Het achterste volume is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband. De gevel in de steeg is 
wit gesausd met een zwart geteerde plint.  
Gele baksteen in kruisverband. Rollaag boven vensters van grauwe baksteen. 
 

Vensters/deuren Alle kozijnen van de voormalige schuiframen zijn vernieuwd met toevoeging van een 
tussendorpel, verlies van de indeling en verzwaring van de roeden door toepassing van 
dubbelglas. Het glas-in- lood in de bovenlichten is in dubbelglas gevat. 
In het hoofdvolume verder een keldervenster met diefijzers en een paneeldeur. 
Ook de deur in het achterste volume is nieuw. 

 
Dak Drie zadeldaken dak waarvan twee voorzien van gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse 

pannen. Het derde dakje, boven de serre, is voorzien van kruispannen. Rondom dakkapellen 
met openslaande ramen. 

 
Bijgebouwen/hek -- 
 
Groenaanleg Voor de linker zijgevel en voorgevel staan leilinden. Links op erf een grote kastanjeboom. Het 

gebouwencomplex is omgeven door een vaart, welke uitmondt in de "keerkom" van de 
vroegere veilinghaven. 

 
Bijzonderheden -- 
 
Motivatie Het pand vormt een onderdeel van het molenaarscomplex. Hoewel het pand door renovatie is 

aangetast, straalt het als volume nog uit wat het geweest is. Door de ligging van het complex 
is het ook stedenbouwkundig van waarde voor Wateringen. 


