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2

507799, 507800

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Ambt Delden

Hof van Twente

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Schievenweg 3, 7495 VN Ambt Delden
Complexomschrijving
Inleiding
Kleine BOERDERIJ VAN HET HALLEHUISTYPE "Veldmeier" met houten VEESCHUUR-TJE uit 1894 behorend bij het
landgoed Twickel. Het erf is omstreeks 1840 gesticht en kwam in 1845 in bezit van Twickel waarna in 1894 dit
boerderijtje is gebouwd. Een groot deel van de pachtboerderijen op het landgoed Twickel is van dit standaardtype
dat is gebaseerd op het traditionele Twentse hallehuis, maar zich daarvan onderscheidt door de toepassing van
wolfeinden in plaats van houten togevels. Dit is het gevolg van de instructie die Unico Willem van Wassenaer, de
toenmalige heer van Twickel, in 1760 instelde met betrekking tot de boerderijbouw op het landgoed. Volgens deze
instructie moesten de boerderijen en schuren voortaan bij ver- of nieuwbouw worden voorzien van wolfeinden in
plaats van houten topgevels. Omdat Weldam (Goor) van 1751 tot 1877 bij Twickel hoorde, gold in die periode
dezelfde instructie voor de boerderijbouw op dat landgoed.
Omschrijving De boerderij ligt aan een wat hoger gelegen open wei in het bos met de voorgevel naar het zuiden de
achtergevel naar de Schievenweg gekeerd. De houten schuur staat ten noordwesten op enige afstand van de
boerderij. Vanaf de Schievenweg geeft een zandpad toegang tot het erf dat door middel van een houten hek wordt
afgescheiden van het omliggende weiland. Aan de voorzijde van de boerderij is een gecombineerde sier- en
moestuin aangelegd.
Waardering
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Kleine boerderij met vrijstaande schuur van cultuur- en architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de historisch-functionele relatie met het landgoed Twickel
- de voor Twickel karakteristieke typologie en vormgeving van de complexonderdelen
- de bijzondere situering van het complex in het landschap
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Kleine BOERDERIJ VAN HET HALLEHUISTYPE opgetrokken in bruine baksteen onder een afgewolfd zadeldak met
rode Hollandse pannen en eenvoudige windveren. Op de nok en in het zuidelijke dakschild gemetselde
schoorstenen. In de voorgevel (Z) van het woonhuisgedeelte een opgeklampte deur met zesruits bovenlicht. Boven
de ingang een natuurstenen plaat met in reliëf de naam Veldmeier. De twintig- en negenruits schuifvensters op de
begane grond zijn afgehangen met luiken in de Twickelkleuren zwart en wit. Het halfronde zoldervenster onder het
wolfeind heeft een radiale roedenverdeling. In de zijgevels (O en W) van het woonhuisgedeelte kleine getoogde
vensters met Twickelluikjes. De keukendeur en vensters in de zuidgevel zijn vernieuwd. In de oostgevel getoogde
staldeuren en vensters met sierroedenverdeling.
Centraal in de achtergevel (N) een iets terugliggende baander tussen gietijzeren vensters en opgeklampte
staldeuren onder rondbogen met witte aanzet- en sluitstenen.
Inwendig verkeert de tegelkamer in oorspronkelijke staat met betegelde wanden, haardpartij met zwarte
gemarmerde schoorsteenmantel en in de originele kleuren van Twickel gebeitste kasten en paneeldeuren.
Waardering Kleine boerderij van het hallehuistype behorend bij Twickel van cultuur- en architectuur-historisch
belang vanwege:
- de historisch-functionele relatie met het landgoed Twickel
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- de voor Twickel karakteristieke typologie en vormgeving
- de bijzonder situering in het landschap
- de gave tegelkamer in het interieur

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Houten VEESCHUURTJE op plint van Bentheimer steen onder sterk overstekend wolfdak met rode Hollandse pannen
en eenvoudige windveren. In de oostgevel een opgeklampte deur en in de overige gevels verschillende
rechtgesloten venstertjes.
Waardering
Eenvoudige houten schuur van belang vanwege:
- de ruimtelijke-functionele samenhang met de boerderij
- de gaafheid
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Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schuur(M)
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