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Complexomschrijving
Inleiding
Dit complex omvat een STJELP met een aangebouwde bijschuur en een STOOKHOK.
Het complex is in 1936 gerealiseerd naar ontwerp van M.D. van der Zee. De boerderij van het traditionle stelp-type
is in een voor de jaren '30 kenmerkende bouwtrant gebouwd. De bijschuur is tegen de zuidoosthoek achter de
boerderij gebouwd. Het stookhok is haaks op de zuidoostelijke gevel van het woonhuisgedeelte georiënteerd en
middels een recenter gemetseld muurtje hiermee verbonden. Het complex bevindt zich teruggerooid op een ruim erf
in een fraai coulissenlandschap met elzen. Voor de boerderij staan drie lantaarnlinden en een oude fruitboom op het
grasveld. Aan weerszijden van het pad naar de entree aan de zuidoostzijde is een lage haag. Het erf wordt aan de
voorzijde van de openbare weg gescheiden door een sloot. De houten hokken op het achtererf van het complex en
het verbindende muurtje tussen stookhok en boerderij vallen buiten bescherming van Rijkswege vanwege geringe
architectonische waarde.
Waardering
Het boerderijcomplex, in 1936 in Drachtstercompagnie gerealiseerd, is van cultuurhistorisch en architectonisch
belang:
- vanwege de hoogwaardige kwaliteit van het volgens een eenvoudig en traditioneel ontwerp gebouwde complex in
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een voor de jaren '30 kenmerkende bouwtrant,
- vanwege de visuele en ruimtelijke gaafheid van het complex met bijschuur en een stookhok,
- vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur,
- vanwege de karakteristieke erfbeplanting met linden,
- vanwege de markante situering in een coulissenlandschap aan de rand van het dorp.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De STJELP met aangebouwde bijschuur ligt op een door elzen omgeven ruim erf met stookhok en oorspronkelijke
erfbeplanting. De stelpboerderij is in 1936 gebouwd in een voor de jaren '30 kenmerkende bouwtrant.
Omschrijving
De boerderij is gebouwd op een rechthoekige plattegrond onder een overstekend schilddak met een gemetselde
schoorsteen op de nokhoek van het woonhuisgedeelte. Het dak boven het woonhuisgedeelte is belegd met blauwe
verbeterde Hollandse pannen. Het opgaand muurwerk bestaat uit rood gesinterde bakstenen. Aan weerszijden van
het middelste kruisvenster in de voorgevel met een vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn twee grote
drielichtsvensters met tweeruits bovenlichten. Onder het middenvenster is een klein tweelichts provisiekelderraam;
in het dakvlak erboven is een brede kajuit voorzien van een horizontaal venster met zesruits zijlichten.
In de beide zijgevels van het woonhuisgedeelte een venster met tweeruits bovenlicht en een houten deur met
venster en zijlicht. Alle vensters hebben brede kozijnen en zichtbare oren. De hoofdentree bevindt zich aan de
zuidelijke langsgevel. Boven het schuurgedeelte is het dak belegd met rode Hollandse pannen. De langsgevels van
dit gedeelte worden ingedeeld door horizontale zesruits ijzeren stalramen met bakstenen afzaat. Een regenwaterput
is aan de noordelijke zijgevel. In de achtergevel zijn mendeuren onder hoger opgetrokken dakvlak, twee zesruits
stalramen en een houten deur met drieruits zijlichten.
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De aangebouwde bijschuur aan de zuidoosthoek van het schuurgedeelte van de boerderij is op rechthoekig
grondplan gebouwd. Het schilddak is gedekt met rode Hollandse pannen. De in rode gesinterde bakstenen
opgetrokken gevels worden ingedeeld door ijzeren stalramen.
Waardering
De stjelp met aangebouwde bijschuur, in 1936 in Drachtstercompagnie gerealiseerd, is van cultuurhistorisch en
architectonisch belang:
- als ruimtelijk en functioneel hoofdbestanddeel van het visueel gave boerderijcomplex met stookhok en
oorspronkelijke erfbeplanting,
- vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur,
- vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de volgens een eenvoudig en traditioneel ontwerp gebouwde boerderij, in
een voor de jaren '30 kenmerkende bouwtrant,
-vanwege de situering van de boerderij in een coulissenlandschap aan de rand van het dorp.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het STOOKHOK is onderdeel van het in 1936 in Drachtstercompagnie gebouwde boerderijcomplex. Het stookhok is
haaks op de zuidoostgevel van de stjelp georiënteerd en ermee verbonden middels een gemetseld muurtje, dat
buiten de bescherming van rijkswege valt wegens geringe architectonische waarde.
Omschrijving
Het stookhok is opgetrokken op rechthoekig grondplan. Het overstekende zadeldak met waterlijst en strakke
windveer is belegd met rode Hollandse pannen. Op de nokhoek is een schoorsteen met betonnen dekplaat. Het
opgaand muurwerk bestaatuit rode gesinterde bakstenen; in de zijgevel is een klein drieruits venster. De vloer in
het stookhok is met plavuizen belegd.
Waardering
Het stookhok, in 1936 in Drachtstercompagnie gebouwd, is van cultuurhistorisch en architectonisch belang:
- als essentieel onderdeel van het visueel en ruimtelijk gave boerderijcomplex,
- vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur.
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