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Complexnaam
Oranjepolder
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

4

508349, 508350, 508351, 508352

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Arnemuiden

Middelburg

Zeeland

Hoofdadres van hoofdobject
Veerseweg 2, 4341 RB Arnemuiden
Complexomschrijving
Inleiding
Boerderijcomplex genaamd Oranjepolder, grotendeels gebouwd in het eerste kwart van de twintigste eeuw ter
vervanging van een oudere, dichter bij de dijk (Veerseweg) gelegen boerderij.
Het complex, gelegen op een rechthoekig terrein, bestaat uit een woonhuis, een dwarsdeelschuur, een varkenshok
en een schaapskooi. Het woonhuis en de schuur staan in elkaars verlengde. Het varkenshok staat achter de schuur
en evenwijdig hier aan. Vóór de schuur en het woonhuis bevindt zich een groot, met bomen omzoomd, open terrein
met daar langs de dreef. Evenwijdig aan de dreef een vaete en daarnaast de schaapskooi.
Het complex is uitgevoerd in streek-eigen bouwtrant.
Waardering
Boerderij van cultuurhistorische waarde, van waarde vanwege gaafheid en ensemblewaarden.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Woonhuis, gebouwd in 1904, met één bouwlaag en een kapverdieping op rechthoekige plattegrond.
Het woonhuis is opgetrokken uit gele baksteen, rood gevoegd.
De voorgevel (noordwest) is een symmetrische langsgevel met in het midden de ingangspartij en aan weerszijden
twee houten schuiframen met houten luiken. De gevel wordt afgesloten door een licht geprofileerde houten bakgoot
op gootklosjes. De linker zijgevel is een afgeknotte topgevel met op de begane grond onder meer twee hoge, smalle
schuifvensters met roedeverdeling waarvan één met houten luik en op de verdieping twee houten schuiframen met
roedeverdeling. Overhangende daklijst. De achtergevel heeft dezelfde indeling als de voorgevel. Vensters zonder
luiken.
De rechter zijgevel is een afgeknotte topgevel met op de begane grond een hoog, smal schuifvenster met
roedeverdeling en een houten luik en een nieuwe, dubbele openslaande deur. Op de verdieping twee houten
schuiframen met roedeverdeling. Overhangende daklijst. Het woonhuis is voorzien van een afgewolfd zadeldak
gedekt met gesmoorde tuile du nord pannen.
Waardering
Woonhuis, van cultuurhistorische waarde en van waarde als onderdeel van het complex.
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Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Dwarsdeelschuur, gebouwd in 1924, met één bouwlaag en kap, op rechthoekige plattegrond. De schuur is geheel
opgetrokken uit baksteen. De noordwestelijke langsgevel is voorzien van vier houten mendeuren met
bovenraampjes en klinket en van vier getoogde wagendeuren met gedeeltelijk dichtgezette latten; voorts enkele
kleine getoogde ijzeren raampjes. In deze gevel de gedenksteen met opschrift: "Eerste steen door A. Crucq Joh. zn.
1 februari 1924, Rentmeester J.W. Wagtho".
De noordoostelijke kopgevel is onder meer voorzien van diverse goederenluiken en kleine getoogde ijzeren
raampjes.
De zuidoostelijke langsgevel is voorzien van een reeks houten (gedeelde) staldeuren, enkele met getoogde ijzeren
bovenramen, een aantal goederenluiken en een aantal kleine getoogde ijzeren raampjes.
De zuidwestelijke kopgevel bevat op de begane grond onder meer houten deuren met getoogde ijzeren bovenramen
en op de verdieping een goederenluik met getoogd ijzeren bovenraam. De schuur heeft een zadeldak gedekt met
rode holle pannen en overstekken op houten klossen. In het interieur zijn onder meer de paardenstal en de
veulenstal origineel met onder meer houten boxen waarvan de houten palen van de tussenschotten voorzien zijn
van houtsnijwerk.
Waardering
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Dwarsdeelschuur, zowel vanwege ex- als vanwege interieur van cultuur- en architectuurhistorische waarde; van
waarde vanwege gaafheid en ensemblewaarden.
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Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schuur(M)
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Schaapskooi met rechthoekige plattegrond, bestaande uit een hoge, rode bakstenen plint en een bovenbouw van
geteerde houten gepotdekselde delen.
De vermoedelijk negentiende eeuwse schaapskooi is het oudste onderdeel van de boerderij en één bouwlaag hoog
met een zadeldak, gedekt met rode holle pannen.
De zuidoost zijde (kopgevel) is een open doorgang.
De noordwest zijde (eveneens kopgevel) is voorzien van een dubbele houten deur en een goederenluik.
De langsgevels bestaan uit een hoge bakstenen plint en houten delen.
Waardering
Schaapskooi, van cultuurhistorische waarde; van belang vanwege ensemblewaarde en gaafheid.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Varkenshok, op rechthoekige plattegrond, opgetrokken uit baksteen, één bouwlaag hoog met zadeldak gedekt met
rode platte friese pannen. Diverse gevelopeningen, onder meer getoogde houten deur en rond raampje in zuidelijke
topgevel.
Waardering
Varkenshok, van cultuurhistorische en ensembelwaarde.
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