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Inleiding
Gebouw 6 ligt met de nok diagonaal op de weg en vrijstaand in een ruim gazon aan de noordzijde van de
voormalige Brinkhorsterweg, ten oosten van de afsplitsing van het vroegere pad naar het jachthuis en tegenover
gebouw 5. In 1940 gebouwd als 'Regelbau', type 'Unterkunft Groß'. Op macroniveau onderdeel van een grote
militaire vliegveldstructuur uit de periode 1940-1945. Op mesoniveau deel van een ijl complex van in esdorpachtige
structuur geplaatste gebouwen. Op microniveau onderdeel van een los gegroepeerde cluster van in lineair verband
geplaatste gebouwen.
Omschrijving
Eenlaagse, met ca. 50 cm dik buitenmuurwerk uitgevoerde bakstenen LEGERINGSBARAK, op rechthoekige
plattegrond met plint en fundament van gepleisterd metselwerk en gedekt door een aan twee zijden afgewolfd en
onderin iets uitgezwenkt, met gegolfde grauwe betonnen pannen belegd zadeldak. Tegen de kopse zuidgevel een
aanbouw die onder een apart, uitgezwenkt en met pannen belegd zadeldak is gebracht. Op de begane grond in
beide lange zijden voorzien van twee groepen van drie vensteropeningen onder hanenkam en met betonnen kalf,
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waarin van met roeden verdeelde dubbele houten vierruits draairamen onder, en achtruits valramen boven. Alle
draairamen voorzien van in rood en wit lijstmotief beschilderde en aan de andere zijde witte, plaatstalen luiken. In
de kopse gevels twee maal twee vergelijkbare vensters en in de aanbouw één, en op zolderniveau twee maal twee
houten vensters met vierruits ramen. De dwars geplaatste toegangsopening in de aanbouw voorzien van vlakke
houten deur en gedeeld bovenlicht; toegang op begane grond in kopse westgevel dichtgemetseld; de
toegangsopening op zolderniveau, met houten deur waarin verdeeld glazen bovenpaneel, is bereikbaar via klimijzers
en betonnen balkon met ijzeren balustrade. Bakgoten; donkerrode windveren onder overhoekse pannen. Indeling
van het interieur is in hoofdzaak ongewijzigd. Houten vloeren. Voor de bouwtijd kenmerkende, houten bordestrap.
Interieur grotendeels gewijzigd door onder meer verlaagde plafonds, moderne nutsvoorzieningen, modern sanitair
en vernieuwde deuren. Twee kennelijk eerder in beide dakvlakken, strooksgewijze aangebrachte langgerekte
dakkapellen en enige tussenschotten zijn verwijderd, waardoor de zolder thans één grote onverdeelde beschoten
ruimte is, met nog slechts enkele sporen van de oude toestand. Tamelijk licht uitgevoerde kap, gedragen door
spanten.
Waardering
LEGERINGSBARAK, van algemeen belang als 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
bouwtijd kenmerkende onderdelen en details, uit de kunstmatig opgezette esdorpstructuur en 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

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Militair verblijfsgebouw

Legeringsgebouw
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