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508113, 508114, 508115, 508116

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Zaamslag

Terneuzen

Zeeland

Hoofdadres van hoofdobject
Koning Willem III-weg 4, 4543 RD Zaamslag
Complexomschrijving
Inleiding
In 1868 gebouwd, traditioneel boerderijcomplex van het losse leden type voor gemengd bedrijf, bestaande uit een
traditioneel woonhuis dat in de loop der jaren met drie traveeën is uitgebreid, een grote dwarsdeelschuur in het
verlengde ten noorden naast de woning, een varkens- en/of schapenstal vóór de schuur, die door een gemetselde
muur met doorgangen hiermee is verbonden, twee dampalen bij de toegang aan de openbare weg. De overige
gebouwen op het erf en de dwars geplaatste aanbouw achter het woonhuis vallen niet onder de bescherming.
Omschrijving
Het complex is traditioneel van opzet en hoort in verschijningsvorm tot de negentiende eeuwse boerderijtypen. Het
blauwgrijs geschilderde houtwerk aan de schuur is min of meer karakteristiek voor deze regio.
De bebouwing staat vrij ver van de openbare weg af en de stallengevel van de schuur en de daaraan gelegen
mestput is naar de openbare weg gekeerd.
Waardering
Boerderij van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarden van zowel het exterieur als
delen van het interieur van woonhuis en schuur.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
In 1868, in ambachtelijk-traditionele trant gebouwd verdiepingloos woonhuis. Het woonhuis is, mogelijk omstreeks
1900, aan de zuidzijde met drie traveeën uitgebreid in de stijl van de bestaande bouw. De uitbreiding bezit een
aparte entree in de voorgevel. De dwars tegen de achtergevel geplaatste aanbouw is recent en valt niet onder de
bescherming.
Omschrijving
Oorspronkelijk gedeelte van het woonhuis op rechthoekige plattegrond. De zeven traveeën brede voorgevel is
opgetrokken uit gele baksteen met steens strekken boven de kozijnen in rode steen en natuurstenen raamdorpels
en stoepplaten bij deuren. De gevel wordt afgesloten door een houten bakgoot op geprofileerde klossen. Het oudste,
noordelijke gedeelte bezit een raam, een entree en vervolgens twee ramen. Het rechter, daarop aansluitende
gedeelte bezit een entree met rechts daarvan twee ramen. De ramen zijn 2x3 ruits schuiframen, behangen met
luiken. De beide voordeurpartijen met bovenlicht waarin geëtst glas. Boven de oudste entree bevindt zich een
gedenksteen met bouwjaar.
De linker (noord) topgevel is opgetrokken uit rode baksteen voorzien van vlechtingen in de geveltop in gele steen.
Op de begane grond nabij de voorgevel een slank drieruits schuifraam, in de geveltop twee T-typeramen. De, uit
rode baksteen opgetrokken, achtergevel bezit slechts recent aangebrachte raam- en deurpartijen zonder waarde. De
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gevel wordt afgesloten door een houten bakgoot op klossen. De rechter topgevel behoort tot het iets jongere
bouwdeel. Het is opgetrokken uit rode baksteen en bezit geen vlechtingen. Op de begane grond bevinden zich twee
smalle ramen en in de geveltop twee ramen. Tegen de zijgevel, nabij de voorgevel, een gemetselde waterput.
Het oorspronkelijke bouwdeel is voorzien van een zadeldak tussen topgevels, gedekt met gesmoorde tuile du nord.
Boven de oudste entree in de voorgevel een houten dakkapel, op de achterdakvlakken twee dakkapellen, alle zonder
historische waarden.
Op de begane grond is het interieur ten zuiden van de oudste entree sterk verbouwd. Van waarde zijn de wand,
vloer en plafondafwerkingen in de oudste entreehal en de noordelijk daarvan gelegen kamer. De gangvloer belegd
met veelkleurige plavuizen, de gepleisterde wanden zijn over de volle hoogte gemarmerd met een band met
fruitdecoraties, het plafond is voorzien van een sjabloon-achtige beschildering, mogelijk op linnen, met florale
motieven. Al het houtwerk van deuren en kozijnen, waaronder een complete deurenwand achter in de gang, is
voorzien van gladhout schilderwerk.
De noordelijk van de gang gelegen kamer bezit onder meer een bedstedewand met gladhout schilderwerk en een
schouw met gemarmerde houten mantel. De kapconstructie van het oudste deel bestaat uit drie schenkelspanten,
opgebouwd uit twee lagen. Het jongere deel bezit een traditionele spantconstructie.
Waardering
Woonhuis van algemeen belang als onderdeel van het complex, tevens van architectuurhistorische waarde vanwege
het bijzondere karakter van onderdelen van de interieurafwerking.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Driebeukige schuur met één doorgaande dwarsdeel op rechthoekige plattegrond, in 1868 gebouwd en waarschijnlijk
in het begin van de twintigste eeuw aan de linker (noord) zijde verbouwd.
Omschrijving
Traditioneel gebouwde houten schuur waarbij de naar de openbare weg gekeerde stallengevel is opgetrokken uit
rode baksteen. De gevel bezit één vrij laag mendeurstel met klinket, rechts daarvan twee gedeelde rechthoekige
staldeuren, links vier gedeelde, getoogde staldeuren en een laag geplaatst goederenluik. In de gevelvlakken tussen
alle deuropeningen bevinden zich ronde en ovale ijzeren stalramen. Vóór de gevel langs ligt het piezel, een bestraat
gedeelte tussen de stallen en de mestput.
Het metselwerk van de stalgevel loopt iets om de hoek in de rechter (zuid) kopgevel door en bevat hier een
toegangsdeur. Overigens is deze kopgevel uitgevoerd in blauw-grijs geschilderde gepotdekselde houten delen op
een metselwerk plint en voorzien van twee deuren, enige ventilatie-openingen en een goederenluik. De achtergevel
is geheel uitgevoerd in blauw-grijs geschilderde gepotdekselde houten delen op een metselwerk plint en voorzien
van een mendeurstel met klinket en een hoog geplaatst luikje en een witte omranding. Tegen de noordelijke
kopgevel bevindt zich een tweede mendeurstel in het verbouwde gedeelte. Deze kopgevel, als topgevel uitgevoerd,
is jonger dan het overige gevelwerk en opgetrokken uit rode baksteen, voorzien van twee deuren en enige ramen.
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De gevel wordt afgesloten door een dakoverstek.
Het oorspronkelijke kapgedeelte bestaat uit een rietgedekt, asymmetrisch schilddak, het noordelijke gedeelte sluit
daar als zadeldak met overstek, gedekt met rode holle pannen, op aan.
De indeling van het interieur is nog gedeeltelijk oorspronkelijk, maar in het noordelijke gedeelte zijn koelcellen
ingericht.
De doorgaande deel is gedeeltelijk van een bol uitgevoerde houten dorsvloer voorzien. Links en rechts van de deel
bevinden zich aan de westzijde stallen met boxen, in het zuidelijk gedeelte voorzien van ruiven. Aan de rechter
(zuid) kopgevel bevinden zich houten graankisten bestaande uit schotwerken, langs een looppad.
Constructief is de schuur opgebouwd uit vijf vrijstaande, dwarse etagegebinten met twee gebintbalken.
Waardering
Schuur van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarden als redelijk compleet voorbeeld
van traditionele 19de eeuwse Zeeuwse schurenbouw, tevens van belang als essentieel complexonderdeel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schuur(M)
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Inleiding
Sober, traditioneel stalgebouwtje uit circa 1868 op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak, staand aan de
mestput vóór de schuur aan de zijde van de dreef. In tegenstelling tot de gebruikelijke situering, staat de stal niet
dwars op en dichtbij de schuur, maar in dezelfde richting en aan de overzijde van de mestput. De traditionele
afscheiding tussen dreef en mestput wordt verzorgd door een lage gemetselde muur tussen kolommetjes met tegen
de stalgevel en de schuurgevel doorgangen met hekjes.
Omschrijving
Gevels opgetrokken uit rode baksteen. De naar de straat gekeerde langsgevel en de linker topgevel zijn blind op
enkele ventilatie-openingen na. De gevel aan de mestputzijde bezit drie kleine rechthoekige deurtjes en één grotere
opening met boven alle deuren ventilatiespleten. De rechter topgevel aan de dreef bezit links een deur, voorts
ventilatiespleten en in de top een goederenluikje.
Het zadeldak is gedekt met pannen: aan de straatzijde gesmoorde pannen,aan de andere zijde rode pannen. Het
dak is voorzien van een overstek op klossen afgewerkt met een windveer met schulprand.
Waardering
Stal van cultuurhistorische waarde en van belang als karakteristiek complexonderdeel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Veestal
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan weerszijden van de toegang tot het erf geplaatste hekpijlers voorzien van metalen naamplaten: "EBEN" en
"HAEZER".
Omschrijving
Vierkante hekpijlers opgetrokken uit rode baksteen met verdiepte velden in de schacht. Onder de gepleisterde
afdekking zijn in het bovenste deel de naamplaten aan gebracht.
Waardering
Hekpijlers van cultuurhistorische waarde en van belang als karakteristiek complexonderdeel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Hekpijler
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