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Nr*
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Postcode*

Woonplaats*
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Elsendorp
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C

4155
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C

4716

Gemert

C

3974

Gemert

C

4729

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
ONTGINNINGSBOERDERIJ, Annehoeve, deel van ontginningsbedrijf op De Dompt, gebouwd in 1910 in opdracht van
dhr. Musschenbroek. Het ontwerp is van architect K. Muller, de uitvoering gebeurde door A. van Eupen (Gemert).
Het gebouw vertoont Ambachtelijk-traditionale motieven en elementen van de Overgangsstijl. De boerderij is
gebouwd tijdens grootschalige Peelontginningen en bestaat uit een woonhuis en een stalgedeelte, oorspronkelijk
voor koeien, varkens en paarden. In 1922 werd het stalgedeelte uitgebreid.
Het pand ligt van de weg af, aan de oost-west verbinding door de gemeente Gemert (doorgaande weg van Gemert,
via Elsendorp naar Nijmegen). De zijgevel van het woonhuis met aansluitend de langgerekte zijgevel van het
bedrijfsgedeelte liggen evenwijdig aan de straat.
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Omschrijving
Blokvormig tweelaags woonhuis onder tentdak waar tegen de achterkant een langgerekt één- en tweelaags
bedrijfsgedeelte met topgevel op kruisvormige plattegrond, is gebouwd. Het geheel is uitgevoerd in baksteen, daken
zijn gedekt met verbeterde Hollandse pannen.
Het woongedeelte heeft het karakter van een villa op vierkante plattegrond onder tentdak met dakruiter. Het dak is
voorzien van een overstek op klossen. In de gevels zijn speklagen in een afwijkende kleur aangebracht. Boven de
ramen zijn strekken in het metselwerk zichtbaar, onder de goot is een lijst zichtbaar.
De voordeur bevindt zich tussen puntig uitstekend metselwerk op natuursteen basementen. Ook de bovenzijde van
het metselwerk heeft een natuurstenen bekroning die trapsgewijs uitkragend fungeert als console voor het balkon.
De houten dubbele deur heeft grote lichten. Erboven is een natuurstenen latei aangebracht waarboven zich een
bovenlicht met glas-in-lood bevindt.
Aan weerszijden van de deur is een raam met smeedijzeren hekwerk zichtbaar, erboven loopt de natuurstenen latei
van de deur door, daarboven lichten met glas-in-lood. Het balkon heeft een smeedijzeren hek en eenvoudige
dubbele houten deur, in het bovenlicht is een kleine roedeverdeling aangebracht.
De zijgevel is op de begane grond van een erker voorzien. Hierin zijn bakstenen stijlen en een natuurstenen latei
aangebracht, daarboven ramen gevuld met glas-in-lood. Op de erker is een balkon met smeedijzeren hek (als boven
voordeur) geplaatst. In de gevels zijn dubbele T-ramen met bovenlichten voorzien van een kleine roedeverdeling
zichtbaar. Een natuurstenen gevelsteen met opschrift: BIJ DEN BOUW DER ANNEHOEVE/IS DEZE STEEN
INGEMETSELD DOOR/ANNE M.C. VAN MUSSCHENBROEK/8 OCTOBER 1910 bevindt zich in de zijgevel.
Het bedrijfsgedeelte bestaat uit een langgerekt deel van één laag hoog, in het midden onderbroken door een
gedeelte met topgevel. Het dak heeft windveren en is voorzien van een overstek op klossen. De voorzijde, in het
verlengde van de zijgevel van de woning, heeft een galerij met segmentbogen en getoogde stalramen. Het gedeelte
met topgevel bevat vierruitsramen en in het midden twee boven elkaar gelegen getoogde poorten. Het éénlaagse
gedeelte dat zich daarachter uitstrekt ligt voor de helft terug, het dak loopt als een luifel daarboven door. Deze
gevel heeft vierruitsramen.
In het dakvlak van het stalgedeelte zijn opgewipte dakkapellen zichtbaar.
Waardering
Het gebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een
modelboerderij, geheel afgestemd op de toenmalige bedrijfsvoering, onderdeel van de Peelontginning binnen
Gemert.
Het heeft architectuurhistorisch belang als voorbeeld van het werk van de architect en vanwege de uitwerking der
stijlmotieven voor een modelboerderij aangepast aan het landschap. Het geheel heeft ensemblewaarden vanwege
de bijzondere betekenis voor het aanzien van de Peel. Het gebouw is gaaf bewaard gebleven en uiterst zeldzaam.
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Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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