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Complexnummer

Complexnaam

525147

Evenbuiten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zuidland

Nissewaard

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Kerkweg

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Bernisse

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3214 VB

Zuidland

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
59

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
POOTAARDAPPELSCHUUR uit de eerste helft van de twintigste eeuw, behorende bij het boerderijcomplex aan de
Kerkweg 3 te Zuidland. De schuur staat op de uiterste zuidoosthoek van het erf.
Omschrijving
De pootaardappelschuur heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit één bouwlaag onder een zadeldak dat is
gedekt met rode pannen. De nok van het zadeldak is haaks op de Kerkweg geplaatst. De schuur heeft glazen gevels.
Waardering
De pootaardappelschuur is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische, architectuurhistorische en
ensemblewaarde.
- De pootaardappelschuur heeft cultuurhistorische waarde vanwege de specifieke functie en als onderdeel van een
agrarisch complex op het eiland Voorne Putten.
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- De pootaardappelschuur heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met de
overige complexonderdelen, alsmede vanwege de vrije ligging in het weiland- en akkerlandschap ten zuiden van
Zuidland.
- De pootaardappelschuur is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid.
- De pootaardappelschuur is van belang vanwege de zeldzaamheid van dergelijke schuren.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schuur(M)

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Aardappelschuur
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