Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 46778

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 augustus 1985

Kadaster deel/nr:

82760/113

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Wehe-den Hoorn

Het Hogeland

Groningen

Straat*

Nr*

Mernaweg

29

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Leens

M

Postcode*

Woonplaats*

9964 AP

Wehe-den Hoorn

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie
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Rijksmonumentomschrijving**
Voormalige boerderij annex molenaarshuis. Door kastanjes overschaduwd uit twee bouwlichamen samengesteld 19e
eeuws complex.
Het woonhuis onder (thans gedeeltelijk met golfplaten en) leiengedekt schilddak met twee topschoorstenen;
omlopende verkropte kroonlijst; hoekrisalieten.
De voorgevel symmetrisch ingedeeld: deur met sierroosters en lichtgetoogd bovenlicht met levensboom, gevat in
omlijsting met hoofdgestel, waarboven dakhuis met lichtgetoogde dubbele deuren met tracering onder zadeldakje
met geschulpte windveren; te weerszijden van de deur twee lichtgetoogde zesruitsschuifvensters met 1,5 steens
hanekammen; de linkerzijgevel voorzien van twee dito vensters en opgeklampte deur met bovenlicht; in de
rechterzijgevel twee dito vensters en deur met roosters en bovenlicht met levensboom; alle lichtgetoogd en met 1,5
steens hanekammen.
Het bedrijfsgedeelte onder pannengedekt schilddak met ongelijke schilden en uileborden; verkropte gootlijst aan
voorzijde.
De aan de weg gelegen gevel voorzien van twee rechtgesloten vensters met niet oorspronkelijke verdeling en 1,5
steens hanekam, opgeklampte inrijdeuren met 1,5 steens hanekam en halfrond gesloten venster met gietijzeren
tracering.
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Rechter zij- en achtergevel uitgerust met staldeuren en -vensters van verschillende soort en afmeting.
Aangebouwd stookhok onder met pannen belegd zadeldakje tussen topgevels met vlechtingen en topschoorsteen;
lichtgetoogd venster met 1,5 steens hanekam.
Eveneens aangebouwd schuur onder pannengedekt schilddak; opgeklampte deuren en vensters van verschillende
soort en afmeting.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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