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Complexnaam
Boerderijcomplex
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

4

509144, 509145, 509146, 509147

Woonplaats

Gemeente

Provincie

's-Heerenhoek

Borsele

Zeeland

Hoofdadres van hoofdobject
Beeldhoeveweg 12, 4453 TD 's-Heerenhoek
Complexomschrijving
Inleiding
Boerderij, rond 1900 gebouwd in een streek-eigen bouwtrant.
Jongere wagenschuur ten noordwesten van de schuur valt buiten de bescherming.
Omschrijving
Het complex bestaat uit een losstaande woning, een in het verlengde daarvan geplaatste dwarsdeelschuur, een
achter en dwars op de schuur geplaatst varkenshok en dwars achter de woning een bakkeet.
Het interieur van de complexonderdelen is niet beoordeeld.
Waardering
Boerderij van typologisch belang voor de ontwikkeling van de boerderijtypen. Van architectuurhistorische waarde
vanwege met name materiaalgebruik en ornamentiek; van ensemblewaarde en van belang vanwege gaafheid.

* 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*: 509144
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

82743/42

Complexnummer

Complexnaam

509143

Boerderijcomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

's-Heerenhoek

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Beeldhoeveweg

12

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

K

Postcode*

Woonplaats*

4453 TD

's-Heerenhoek

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
652

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Woning op rechthoekige plattegrond met achteraanbouw, één bouwlaag hoog met zadeldak; opgetrokken uit
roodbruine baksteen; decoratief siermetselwerk in gele en rode baksteen, onder andere banden en ontlastingsbogen
en groen geglazuurde profielstenen in dorpels. De symmetrische voorgevel (lijstgevel) is voorzien van houten Hvensters met gekleurd glas-in-lood in de bovenramen en in het midden een rijk bewerkte houten voordeur met
fronton.
Zadeldak gedekt met gesmoorde kruispannen, dakoverstekken op klossen en slanke makelaars; lijstgevel met
strakke gootklossen. Schoorstenen met witte banden.
Waardering
Vrij rijk gedecoreerde boerderijwoning, van belang als onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* 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*: 509145
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

82743/24

Complexnummer

Complexnaam

509143

Boerderijcomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

's-Heerenhoek

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Beeldhoeveweg

12

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

K

Postcode*

Woonplaats*

4453 TD

's-Heerenhoek

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
652

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Dwarsdeelschuur op rechthoekige plattegrond, zadeldak. Voorgevel (straatzijde) opgebouwd uit groen geschilderde,
gepotdekselde houten delen. Twee, eveneens groene, mendeurstellen met klinket en halfrond raampje en twee stel
groene wagendeuren; horizontale houten vensters met roedeverdeling; gevelopeningen voorzien van witte
omkadering.
Achtergevel (stalgevel) in rode baksteen met reeks getoogde, zwarte staldeuren en daartussenin halfronde
stalramen.
Zadeldak gedekt met gesmoorde kruispannen; uitgezaagde makelaar en strakke windveer.
Waardering
Gave dwarsdeelschuur, van belang als onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schuur(M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 509146
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

82743/10

Complexnummer

Complexnaam

509143

Boerderijcomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

's-Heerenhoek

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Beeldhoeveweg

12

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

K

Postcode*

Woonplaats*

4453 TD

's-Heerenhoek

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
652

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Bakstenen varkenshok met zadeldak, strakke windveer en makelaar.
Waardering
Van belang als onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Varkenshok

* 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*: 509147
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

82742/193

Complexnummer

Complexnaam

509143

Boerderijcomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

's-Heerenhoek

Borsele

Zeeland

Straat*

Nr*

Beeldhoeveweg

12

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borsele

K

Postcode*

Woonplaats*

4453 TD

's-Heerenhoek

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
652

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Bakstenen bakkeet met lessenaarsdakje gedekt met rode pannen.
Waardering
Van belang als onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Bakhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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