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Complexnaam
Boerderijcomplex
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

508962, 508963

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Lettele

Deventer

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Spanjaardsdijk 92, 7434 RT Lettele
Complexomschrijving
Inleiding
Complex bestaande uit een BOERDERIJ van het dwarshuistype met westelijk daarvan een SCHUUR. De boerderij is
in 1876 gebouwd (met gebruik van ouder materiaal), de schuur in 1911. Het complex is markant gelegen aan de
weg tussen Schalkhaar en Heeten.
Waardering
Complex met boerderij en schuur van algemeen architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:
- als voorbeeld van een boerderij van het dwarshuistype;
- als agrarisch ensemble;
- vanwege de beeldbepalende ligging;
- vanwege de gaafheid van de onderdelen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 12 augustus 2022
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Monumentnummer*: 508962
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 augustus 1998

Kadaster deel/nr:

82842/159

Complexnummer

Complexnaam

508961

Boerderijcomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Lettele

Deventer

Overijssel

Straat*

Nr*

Spanjaardsdijk

92

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

7434 RT

Lettele

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenveen

K

773

Diepenveen

K

774

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Boerderij met dwarsgeplaatst woonhuis opgetrokken in rode machinale baksteen onder rietgedekt schilddak, het
bedrijfsgedeelte onder rietgedekt wolfsdak met uilebord. Boven de beide zijgevels van het woonhuis staat een kleine
dakkapel op de muurplaat, boven de voorgevel een later toegevoegde, hoger geplaatste dakkapel.
In de voorgevel van het woonhuis (N) is een deur onder een bovenlicht geplaatst en drie negenruits vensters met
luiken.
De rechter zijgevel (W) heeft in het woongedeelte twee vensters als in de voorgevel, in het bedrijfsgedeelte een
afwisseling van stalraampjes en staldeurtjes en op de overgang van woon- en bedrijfsgedeelte een toegevoegde
ingang. Afgezien van de ingang in het woonhuisgedeelte is de linkerzijgevel vrijwel identiek aan de rechter, alleen
de ramen in het woonhuisgedeelte zijn niet meer de oorspronkelijke. De achtergevel (Z) heeft een baander onder
rondboog met aanzet- en sluitstenen. Aan weerszijden daarvan een gietijzeren stalvenster met roedenverdeling en
rondboog en een staldeur. Boven de baander is een hooiluik geplaatst.
Waardering
Boerderij van algemeen architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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- als voorbeeld van een boerderij van het dwarshuistype;
- als hoofdobject van het agrarisch ensemble;
- vanwege de beeldbepalende ligging;
- vanwege de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 508963
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 augustus 1998

Kadaster deel/nr:

82842/148

Complexnummer

Complexnaam

508961

Boerderijcomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Lettele

Deventer

Overijssel

Straat*

Nr*

Spanjaardsdijk

92

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenveen

K

Postcode*

Woonplaats*

7434 RT

Lettele

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
694

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Schuur opgetrokken in rode machinale baksteen onder een deels met riet, deels met rode Hollandse pannen gedekt
wolfdak. Voorgevel (N) met baander, een gietijzeren, rondboogvormig venster als in de achtergevel van de
boerderij, een segmentboogvormige staldeur en een venster.
In de achtergevel een baander met aan weerszijden een gietijzeren, rondboogvormig venster en een staldeur.
Waardering
Schuur van algemeen architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:
- als onderdeel van het agrarisch ensemble;
- vanwege de ruimtelijke en visuele relatie met de boerderij;
- vanwege de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schuur(M)
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