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Complexnummer

Complexnaam

508112

Eben Haëzer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zaamslag

Terneuzen

Zeeland

Straat*

Nr*

Koning Willem III-

4

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

4543 RD

Zaamslag

Situering

Locatie

weg
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Terneuzen

O

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
335

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Sober, traditioneel stalgebouwtje uit circa 1868 op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak, staand aan de
mestput vóór de schuur aan de zijde van de dreef. In tegenstelling tot de gebruikelijke situering, staat de stal niet
dwars op en dichtbij de schuur, maar in dezelfde richting en aan de overzijde van de mestput. De traditionele
afscheiding tussen dreef en mestput wordt verzorgd door een lage gemetselde muur tussen kolommetjes met tegen
de stalgevel en de schuurgevel doorgangen met hekjes.
Omschrijving
Gevels opgetrokken uit rode baksteen. De naar de straat gekeerde langsgevel en de linker topgevel zijn blind op
enkele ventilatie-openingen na. De gevel aan de mestputzijde bezit drie kleine rechthoekige deurtjes en één grotere
opening met boven alle deuren ventilatiespleten. De rechter topgevel aan de dreef bezit links een deur, voorts
ventilatiespleten en in de top een goederenluikje.
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Het zadeldak is gedekt met pannen: aan de straatzijde gesmoorde pannen,aan de andere zijde rode pannen. Het
dak is voorzien van een overstek op klossen afgewerkt met een windveer met schulprand.
Waardering
Stal van cultuurhistorische waarde en van belang als karakteristiek complexonderdeel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Veestal
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