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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Tweede helft 19de-eeuws baarhuisje, gelegen op de door een haag omringde en via 19de-eeuwse ijzeren
toegangshekken tussen bakstenen hekpijlers toegankelijke Algemene Begraafplaats die is gelegen rondom de uit de
15de eeuw daterende Hervormde kerk (monumentnummer 34606) in het oudste gedeelte van Steenwijkerwold, dat
vroeger Thij heette. De grafmonumenten zijn van lokaal/regionaal belang en voor de bescherming van rijkswege
derhalve van ondergeschikt belang.
Omschrijving Het baarhuisje heeft bakstenen gevels met een uitgemetselde plint onder een met gegolfde Friese
pannen gedekt zadeldak. In de voorste kopgevel bevindt zich een getoogde dubbele deur met aan weerszijden een
rond venster met gietijzeren rooster. Boven de entree loopt een getoogde, uitgemetselde rand die is verbonden met
de hoeklisenen. In de zijgevels zitten twee gietijzeren roosvensters tussen lisenen. De achtergevel heeft een ronde
gevelopening met gietijzeren rooster in de geveltop.
Waardering
Het karakteristieke baarhuisje en de toegangshekken maken integraal deel uit van de overigens veel oudere kerk en
het omringende kerkhof. Derhalve en vanwege de functie heeft het zowel ensemble- als cultuur-historische waarde.
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Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 19 mei 2022

Baarhuisje

Pagina: 2 / 2

