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Woonplaats

Gemeente

Provincie

Twisk

Medemblik

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Dorpsweg 159 K, 1676 GK Twisk
Complexomschrijving
Inleiding
Voormalige boerderij bestaande uit WOONHUIS, STOLPSCHUUR en INRIJHEK. Het complex ligt aan de zuidzijde van
de Dorpsweg. Het complex dateert van rond 1910 en alle drie complexonderdelen zijn waarschijnlijk tegelijkertijd
tot stand gekomen. Het complex wordt omgeven door een tuin en wordt bereikt via een brug waarop zich het
inrijhek en een brugleuning bevinden.
NB: Brug, brugleuning en tuin vallen niet onder de bescherming.
Omschrijving
De stolpschuur bevindt zich enkele meters ten zuidoosten van het villa-achtige woonhuis, waarmee het door middel
van een later aangebrachte doorgang is verbonden. Het inrijhek staat op een brug over de wegsloot aan de zuidzijde
van de Dorpsweg.
Waardering
Het uit 1910 daterende woonhuis-boerderijcomplex Dorpsweg 159 k is van algemeen belang uit architectuur- en
cultuurhistorisch opzicht als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van agrarische bouwkunst uit de vroege 20ste eeuw.
Het complex heeft ensemblewaarde door de prominente situering binnen het beschermde dorpsgezicht Twisk.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
WOONHUIS dat rond 1910 is gebouwd en dat door de asymmetrische opbouw en detaillering invloed heeft van Art
Nouveau. Aan de achterzijde van het woonhuis is later een verbinding met de achterliggende stolpschuur gemaakt.
Omschrijving
Woonhuis op vrijwel vierkante plattegrond en bestaande uit parterre en een kapverdieping onder samengestelde kap
met vierzijdige torenspits die net als de kap bedekt is met rode tuiles du Nord. De kap heeft een kapel aan de linker
(O)- en de rechterzijde (W). Spits en nokpunten hebben pirons. Het muurwerk is in hoofdzaak opgebouwd uit rode
baksteen en wordt ter decoratie afgewisseld met gele baksteen. Het muurwerk van de voorgevel en de beide
zijgevels wordt aan de bovenzijde afgesloten met een balustrade in rode en gele baksteen. De balustrade boven de
voorgevel heeft piron-achtige elementen. Het woonhuis heeft schuifvensters die niet alle gelijk zijn van hoogte en
breedte. De vensters op de verdieping zijn lager dan de vensters op de parterre. Vrijwel alle schuifvensters hebben
bovenlichten met glas-in-lood. en worden aan de bovenzijde afgesloten met een natuurstenen latei waarboven zich
een rollaag bevindt. De rollaag bestaat uit gele en rode baksteen. Alle vensters in het woonhuis hebben keramische
lekdorpels. De voorgevel (Z) van het woonhuis heeft een smalle terugliggende middenpartij ter breedte van één
vensteras. Deze middenpartij heeft op de parterre een paneeldeur met daarboven een balkon. Het balkon wordt
geschraagd door twee consoles in gele baksteen. Ook de opengewerkte balustrade van het balkon is uitgevoerd in
gele baksteen. De genoemde paneeldeur is voorzien van een glaspaneel en van snijwerk. Het geveldeel rechts (W)
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van de middenpartij telt één vensteras met schuifvenster op parterre en verdieping. De hoek met de rechterzijgevel
is afgeschuind en voorzien van een schuifvenster. Het geveldeel links (O) van de terugliggende middenpartij telt op
de parterre één vensteras met afgeschuinde hoek op de parterre. De verdieping heeft twee vensterassen met rechte
hoek. De rechterzijgevel (O) heeft een houten serre met veertien ruiten en een stolpdeur. De bovenlichten hebben
glas-in-lood. Rechts van de serre heeft de gevel twee schuifvensters. De linkerzijgevel (W) heeft een schuifvenster
en een kleiner hooggeplaatst venster rechts daarvan. De achtergevel (Z) is door de genoemde verbinding met de
schuur wijziging aan het oog onttrokken. Het interieur bevat nog diverse oorspronkelijke onderdelen zoals rijk
gedecoreerd tegelwerk in de vestibule, alsmede plafonds met papier maché details alsmede schouwen in de kamers.
Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het woonhuis-boerderijcomplex
Dorpsweg 159 k en wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde. Tevens heeft het pand ensemblewaarde als
beeldbepalend element in de bebouwing langs de Dorpsweg binnen het beschermde dorpsgezicht van Twisk.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
STOLPSCHUUR ten zuiden van het woonhuisDorpsweg 159 k te Twisk. De stolpschuur is thans ingericht als toonzaal.
Op de verdieping is een rondomgaande galerij gemaakt. Achter deze galerij zijn vertrekken gecreëerd (1994).
Omschrijving
De stolpschuur is opgetrokken op een rechthoekig grondplan met een staartstuk aan de achterzijde (ZO). De
stolpschuur heeft een schilddak die boven het staartstuk overgaat in een zadeldak. De beide daken zijn bedekt met
een zwarte Muldenpan. De inwendige houten draagconstructie (dubbel vierkant) heeft zes pijlers met
dekbalkgebinten en overstek aan de westzijde. Het muurwerk van de stolpschuur is opgebouwd in rode baksteen en
heeft aan de binnenzijde houten muurstijlen. De schuur heeft een houten goot op gootklampen. Op diverse plaatsen
zijn schieters van de muurankers zichtbaar. De voorzijde (N) van de stolpschuur heeft links van het woonhuis een
houten deur. De rechterzijde (W) heeft zeven kleine vierkante vierruits vensters. Tussen het eerste en het tweede
venster vanaf links, bevindt zich een deuropening met paneeldeur. De zuidoostzijde van de stolpschuur (achterzijde)
is, zoals in de inleiding is aangegeven, gewijzigd. De noordoostzijde van de stolpschuur heeft zeven vensters die
geplaatst zijn onder een ontlastingsboog en die op gelijkmatige wijze over het muurvlak zijn verdeeld. De vensters
hebben houten ramen die voorzien zijn van een vierruitsroedenverdeling. De vensters zijn voorzien van
gecementeerde onderdorpels.
Waardering
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De stolpschuur is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het uit 1910 daterende
woonhuis-boerderijcomplex Dorpsweg 159 k te Twisk.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schuur(M)
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
INRIJHEK gesitueerd op een brug die zich ten westen van het woonhuis Dorpsweg 159 k bevindt, en daterend uit
1910.
Omschrijving
Het inrijhek bestaat uit een dubbel smeedijzeren draaihek, twee gietijzeren pijlers en twee smeedijzeren vleugels.
De twee gietijzeren pijlers zijn opgebouwd uit een basement dat uitloopt in een uitstekende richel waarop een als
zuil met kapiteel vormgegeven deel aansluit. Het kapiteel wordt bekroond met een granaatappel. De spiegelbeeldige
vleugels, aan weerszijden van de hekpijlers, hebben de vorm van een in één punt beginnende concentrische krul.
Het hek, dat zich tussen de hekpijlers bevindt, bestaat uit twee volledig spiegelbeeldige delen, die bekroond worden
met pijlpuntvormige uiteinden.
Waardering
Het inrijhek is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het uit 1910 daterende woonhuisboerderijcomplex Dorpsweg 159 k te Twisk.
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