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Inleiding
Het rieten dak boven het bedrijfsgedeelte van de DWARSHUISBOERDERIJ is recentelijk vervangen door gesmoorde
Hollandse pannen. In de achtergevel is op de zolder een grote glazen pui ingezet.
Omschrijving
Boerderij op T-vormige plattegrond met woonhuisgedeelte onder zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen en
daarachter een bedrijfsgedeelte onder zadeldak. Behalve de driezijdige erker aan de westgevel, die is opgetrokken
in gele kalkzandsteen, zijn alle gevels gepleisterd. De gevels van het dwarshuis zijn in blokwerk gepleisterd, aan de
eindgevels kraagt het dak iets uit op geprofileerde consoles. Eenvoudige windveer met in snijwerk uitgevoerde
makelaars. De voorgevel (zuid) met verhoogde middenpartij telt vijf vensterassen en heeft een plint met
ruitvormige ornamenten en hoekpilasters. Centraal in de gevel een brede houten paneeldeur met gietijzeren
roosters onder bovenlicht en daarboven twee rondboogvensters. Aan weerszijden van de deur T-vensters. Alle
gevelopeningen in geprofileerde omlijsting met kuiven. Aan de oostzijde van het woonhuisgedeelte kleine
keldervensters met diefijzers. In de oostgevel van het bedrijfsgedeelte twee 6-ruits keukenvensters en in de erker
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aan de westgevel twee T-vensters met persiènnes. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte twee ijzeren getoogde
stalramen met sierroedenverdeling aan weerszijden van een opgeklampte staldeur onder bovenlicht. Inwendig zijn
in het woonhuisgedeelte de oorspronkelijke indeling en elementen zoals een monumentale marmeren schouw met
spiegel, gehoutte deuren en een gemarmerde lambrizering in de hal met gesjabloneerde friezen bewaard gebleven.
In de keuken de oorspronkelijke stookplaats met houten schouw en schildpadtegels. Eenvoudige balkenplafonds. In
het bedrijfsgedeelte nog de oude standvinken en de oorspronkelijke bestrating en indeling.
Waardering
De boerderij is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang als representatief voorbeeld van een
dwarshuisboerderij met rijk voorhuis, kenmerkend voor de streek langs de Hollandse IJssel. De boerderij is in
architectuurhistorisch opzicht van algemeen belang vanwege de karakteristieke typologie en de redelijke mate van
gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. Inwendig zijn de indeling en enkele interieurelementen
bewaard gebleven.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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