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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Bij gebouw 1-7 (B2) schuin tegenover het huis, een aan de andere zijde van de weg geplaatste bakstenen GARAGE /
STALLING op rechthoekige plattegrond, die wordt gedekt door een met gegolfde grauwe pannen belegd steil
zadeldak tussen puntgevels. De naar het huis gekeerde kopse hoofdgevel met een getoogde toegangsopening onder
hanenkam, waarin brede diagonaal beplankte inrijdeuren; lichtspleet in geveltop. Beide langsgevels voorzien van
een drietal kleine getoogde vensters onder hanenkam en bakstenen onderdorpels. Achterste kopgevel grotendeels
aan het zicht onttrokken door houten aanbouwsel; lichtspleet in geveltop. Wit geschilderde windveren en enig
overstek.
Waardering
GARAGE / STALLING, deeluitmakend van een ensemble van officierswoning, schuur en garage / stalling, van
algemeen belang als goed herkenbaar en relatief gaaf onderdeel van een uit de Tweede Wereldoorlog stammend en
door de Duitse bezetter als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege:
architectuurhistorische, stedenbouwkundige, krijgs- en cultuurhistorische en complex- en ensemblewaarden, die
onder meer kunnen blijken uit de op locale vormen geïnspireerde traditionalistische bouwtrant, uit de voor de
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bouwtijd kenmerkende onderdelen en details, uit de kunstmatig opgezette brinkdorpstructuur en de tot in
detaillering doorgevoerde camouflage, uit de samenhang van en met het totale militaire vliegveldconcept en de
ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement, en uit de onderlinge verwantschap van de hierbij
toegepaste vormen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Bijgebouwen
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