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Complexomschrijving
BOERDERIJCOMPLEX 'UENK'
Inleiding
Het BOERDERIJCOMPLEX 'UENK', bestaande uit de BOERDERIJ UENK uit 1827 (1), een 19de-eeuwse SCHUUR (2) en
een laat-19de-eeuwse DROOGSCHUUR (thans in gebruik als tas- en wagenschuur) (3), is ca. 200 meter ten noorden
van de Holterweg gelegen, ten westen van de bebouwde kom van Rekken. Het complex verkreeg zijn huidige
verschijningsvorm in fasen: met name door verbouwingen en moderniseringen van de boerderij in de jaren 1887,
1904, 1910-1912 en de aankoop van een oudere schuur in 1870 en een oudere droogschuur in 1939. Het complex
is toegankelijk middels een lange oprijlaan. Al in 1188 wordt in het goederenregister van de graaf van Dalen te
Diepenheim, die in deze streek en in Duitsland uitgebreide bezittingen had, een zeker goed Oedyink vermeld.
Waaruit dit goed bestond wordt niet vermeld. In 1359 beleende de abdis van Vreden de graaf van Solms te
Ottensteen met het goed Oedyink in Rekken. Mogelijk behoorde tot dit goed het terrein waar thans de boerderij
Uenk ligt. De historie van het complex start in 1821, het jaar waarin Jan Roerdink met Janna Geertrui Planten
trouwde. Zij sloopten in 1827 het voorhuis van hun oudere boerderij en bouwden een nieuw voorhuis. De oude deel
(het bedrijfsgedeelte) met de gebinten bleef bestaan. In 1887 werd het achterhuis herbouwd en vergroot met
behoud van de oude gebinten. In 1910-1912 werd tegen de noordzijde van de boerderij een -ten opzichte van de
voorgevel van de boerderij iets terugliggende- schuur met woonruimte gebouwd. Omstreeks 1904 werden de gevels
van het voorhuis uit 1827 gemoderniseerd met ondermeer decoratieve kroonlijsten, spaarvelden, deuromlijsting en
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werd de voorgevel in het midden voorzien van een tuitgevel. In 1966 werd de verdieping boven de woonruimte uit
1910-1912 in gebruik genomen en werd de voorgevel gewijzigd. Tevens werd in de jaren '60 en '70 het voorhuis uit
1827 gewijzigd (o.a. aanbouw serre, badkamer, vergroting venster in de zitkamer) en werd de stalruimte
heringedeeld. De indeling van het voorhuis bleef ongewijzigd. De 19de-eeuwse vrijstaande schuur met een hoge,
steile kap werd omstreeks 1870 opgekocht in Wullen (Duitsland) en op zijn huidige plaats aan de oostzijde van het
erf weer opgebouwd. De vermoedelijk laat 19de-eeuwse droogschuur is oorspronkelijk een droogschuur voor
eikenschors en werd in 1939 opgekocht van baron van Heeckeren van Kell in Ruurlo en achter de schuur
opgebouwd. De droogschuur werd later aangepast als tasschuur en wordt thans ook gebruikt als wagenschuur.
Het boerderijcomplex is:
- van architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een in fasen gegroeid boerderijcomplex; bestaande
uit een in oorsprong oudere boerderij die in 1827 van een nieuw voorhuis werd voorzien en door verbouwingen en
moderniseringen in 1887, 1904 en 1910-1912 zijn huidige uiterlijk verkreeg, een 19de-eeuwse schuur en een laat19de-eeuwse droogschuur;
- van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging van de complexonderdelen aan het erf en de ligging van het
complex vlak buiten de bebouwde kom van Rekken, binnen een oud cultuurhistorisch, interessant agrarisch en
landelijk gebied;
- van algemeen belang vanwege de ouderdom en de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de complexonderdelen.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De in fasen ontstane BOERDERIJ UENK, behorende tot het boerderijcomplex Uenk, is in 1827 onstaan door een
verbouwing van een oudere boerderij (zoals de gevelsteen in de westelijke zijgevel aangeeft: "IN DEN JARE 1827
HEBBEN WIJ DIT HUIS HERBOUWD EN MET ONS HART OP GOD VERTROUWD WIL ONS HEER IN ALS ONZ WERKEN
NAAR ZIEL EN LIGCHAAM STERKEN J.R. J.G.P."). In 1827 werd het voorhuis (west) van de oudere boerderij
gesloopt en herbouwd. Het achterhuis/bedrijfsgedeelte (oost) werd behouden. In 1887 werd het achterhuis gesloopt
en geheel herbouwd waarbij de oude gebinten werden hergebruikt. De in rode baksteen opgetrokken boerderij heeft
een rechthoekige plattegrond, een dwars voorhuis en een bedrijfsgedeelte waarin van oorsprong een langsdeel. Het
voorhuis (een bouwlaag hoog en oorspronkelijk voorzien van een graanzolder) heeft een met gesmoorde Hollandse
pannen gedekt schilddak en op de nok een bakstenen schoorsteen. De deel wordt overkapt door een aangekapt
zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen. Het voorhuis werd omstreeks 1904 gemoderniseerd. De zeven traveeën
brede voorgevel werd boven de middelste drie traveeën uitgebouwd tot een tuitgevel met schouderstukken. De
tuitgevel is voorzien van decoratieve lijsten en elementen in een neoclassicistische vormgeving, heeft op de
verdieping drie T-vensters en boven in de top een rond gietijzeren roosvenster. Langs de bovenzijde van de gevels
werd een kroonlijst met geometrische versieringen aangebracht, de boogvelden en de ontlastingsbogen boven de
zes-ruits schuifvensters met luiken werden eveneens gedecoreerd. De entree werd gevat in een decoratieve
omlijsting met hoofdgestel. In de paneeldeur met bovenlicht gietijzeren roosters met medaillons. In de noordgevel
werden de ramen van de graanzolders gehandhaafd. Tegen het grootste gedeelte van de noordgevel van de
boerderij werd in de periode 1910-1912 een schuur met woongedeelte gebouwd. Het deels onderkelderde voorhuis
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van dit woongedeelte is ten opzichte van de oorspronkelijke boerderij wat terugliggend geplaatst. Het voorhuis heeft
een beschoten topgevel en werd eind jaren '60 gedeeltelijk gewijzigd, eveneens werd toen de verdieping in gebruik
genomen. Links in de voorgevel een twee-ruits kelderraam met daarboven een negen-ruits schuifraam met tweeruits bovenlicht, entree met bovenlicht waarin een decoratieve roedenverdeling, rechts hiervan een groot raam en
een entree uit de jaren '60. In de top drie stolpramen uit de jaren '60. Zowel het voorhuis als de schuur worden
door een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak overkapt. De achtergevel van deze jongere schuur is in
een lijn gebouwd met de oorspronkelijke achtergevel van de boerderij. De achtergevel (oost) van de boerderij is
voorzien van muurankers die het jaar van verbouwing aangeven: 1 8 8 7. Centraal, diep in de gevel geplaatste
getoogde deeldeuren, links een verbrede getoogde staldeur (thans voorzien van een metalen roldeur), rechts een
lage staldeur en aan weerszijden van de deeldeuren een klein stalraampje. De top is beschoten. De achtergevel is
voorzien van geschulpte windveren en een gevelteken. De achtergevel van de schuur uit 1910-1912 is voorzien van
twee stel getoogde deeldeuren en enkele stalraampjes. Ook hier is de geveltop beschoten en voorzien van
geschulpte windveren. Op de geveltop een windvaantje met jaartal 1861 en de initialen J.R en J.G.P. De zuidelijke
zijgevel van het voorhuis van de boerderij is in de jaren '60 en '70 van de 20ste eeuw verbouwd: tegen de gevel
werd een serre gebouwd en een woonkamer werd voorzien van een groot venster. Rechts van dit venster een entree
met omlijsting en een twee-ruits venster. Verder in deze gevel drie getoogde staldeurtjes ter plaatse van het
bedrijfsgedeelte. Tegen de noordgevel van de boerderij is een jonger bouwdeel van een bouwlaag aangekapt. De
boerderij is voorzien van een gepleisterde en grijs geschilderde plint. Het voorhuis uit 1827 is in de jaren '60 en '70
enigszins gewijzigd, waarbij de indeling grotendeels ongewijzigd is gebleven. De indeling van het woongedeelte dat
uit 1910-1912 dateert is grotendeels ongewijzigd. De langsdeel die in 1887 werd vernieuwd en de schuur uit 19101912 zijn in de late jaren '60 samengevoegd tot een dwarsdeel door enkele muren tussen de beide ruimtes te
verwijderen.
Waardering
De boerderij Uenk, deel uitmakende van het boerderijcomplex Uenk, is van architectuurhistorisch, cultuurhistorisch
en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de ouderdom;
- als goed voorbeeld van een in fasen gegroeide en gemoderniseerde 19de-eeuwse boerderij, waarvan met name
het omstreeks 1904 gemoderniseerde voorhuis een bijzonder vormgeving en decoratie in neoclassicistische stijl
heeft;
- als voorbeeld van de ontwikkeling van het leven op het platteland in de Achterhoek;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de boerderij en de overige onderdelen van het boerderijcomplex
(schuur en droogschuur);
- vanwege de fraaie ligging van de boerderij.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Vrijstaande 19de-eeuwse SCHUUR behorende bij het boerderijcomplex Uenk, in 1870 in Duitsland opgekocht en ten
oosten van het erf weer opgebouwd. De schuur is in diverse soorten rode baksteen en houten delen opgetrokken op
een vrijwel rechthoekige plattegrond. De schuur is een bouwlaag hoog en is overkapt door een hoog en steil
zadeldak dat met rode Hollandse pannen gedekt. In de voorgevel (west) twee rechtgesloten dubbele deuren onder
een met verticale houten delen beschoten topgevel met eenvoudige windveren. Tussen de dubbele deuren vakwerk
en een smal getoogd gietijzeren venstertje, geheel rechts een halfrond gietijzeren venstertje. Een gedeelte van de
noordgevel is wat naar buiten verplaatst en wat verhoogd, waardoor het gedeelte van het dakschild hierboven ook
opgehoogd werd en vanuit de nok geknikt is. In dit gedeelte van de gevel een staldeurtje. De noordgevel die niet
verplaatst is, is opgetrokken in onregelmatige houten delen. In de westelijke zijgevel twee halfronde gietijzeren
stalraampjes en een niet oorspronkelijk meerruits venster. De achtergevel (oost) met beschoten topgevel bestaat uit
vakwerk en is voorzien van rechtgesloten deeldeuren en lagere rechtgesloten staldeuren. In de schuur zeven
ankerbalkgebinten en zicht op de onbeschoten sporenkap.
Waardering
De SCHUUR, deel uitmakende van het boerderijcomplex Uenk, is van architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en
stedenbouwkundig belang:
- vanwege de ouderdom;
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- vanwege de karakteristieke en functionele vormgeving;
- als goed voorbeeld van een functioneel complexonderdeel dat bij een in fasen gegroeide en gemoderniseerde
boerderij behoort;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de schuur en de overige onderdelen van het complex (boerderij
en droogschuur);
- vanwege de fraaie en functionele ligging van de schuur aan het erf.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schuur(M)
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Vermoedelijk laat-19de-eeuwse droogschuur, in 1939 als 'eekschuur' (oorspronkelijk gebouwd als droogschuur voor
eikenschors) opgekocht van baron van Heeckeren van Kell in Ruurlo en ten oosten van de schuur, die eveneens bij
het boerderijcomplex behoort, opgebouwd. De droogschuur werd in gebruik genomen als tasschuur en wordt thans
ook gebruikt als wagenschuur. De een bouwlaag hoge schuur op rechthoekige grondslag is aan alle zijden open (de
zuidzijde is thans -1999- afgesloten met golfplaten) en bestaat uit vijf ankerbalkgebinten die een zadeldak dragen
dat gedekt is met rode Hollandse pannen.
Waardering
De DROOGSCHUUR, deel uitmakende van het boerderijcomplex Uenk, is van architectuurhistorisch, cultuurhistorisch
en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige en functionele vormgeving;
- als goed voorbeeld van een functioneel onderdeel dat behoort bij een in fasen gegroeide en gemoderniseerde
boerderij;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de droogschuur en de overige onderdelen van het
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boerderijcomplex (boerderij en schuur);
- vanwege de functionele ligging van de droogschuur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Opslag

Stalling
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Omschrijving
Ronde WATERPUT met inscriptie I.R./ I.C.P./ 1836 in de ring. De ring van Bentheimer zandsteen bestaat uit in vier
delen. De vier delen van de waterput hebben aan de bovenzijde een verdikte rand.
Waardering
Ronde WATERPUT met inscriptie I.R./ I.C.P./ 1836 in de ring van Bentheimer zandsteen.
- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een waterput bestaande uit een ring van Bentheimer
zandsteen met inscriptie.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging van de waterput, als onderdeel van het boerderijcomplex, op
historische waardevolle locatie, buiten de bebouwde kom van Rekken in een historische gegroeid landschappelijke
gebied.
- Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van een boerderijcomplex in de Achterhoek representatief voor de
ontwikkeling van het leven op het platteland in Nederland.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Straatmeubilair

Waterput

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 9 mei 2021

Pagina: 9 / 9

