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Complexnaam
Boerderijcomplex
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

512518, 512519

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Hurdegaryp

Tytsjerksteradiel

Friesland

Hoofdadres van hoofdobject
Langedyk 17, 9254 DP Hurdegaryp
Complexomschrijving
Inleiding
Complex bestaande uit voor de Friese Wouden karakteristiek type ARBEIDERSWONING (woudboerderijtje) in
ambachtelijk-traditionele trant, uit het midden van de vorige eeuw, met bijbehorend STOOKHOK. Het complexje ligt
in een streekje waar oorspronkelijk een reeks van dit soort woudboerderijtjes stond. Dit is het enige exemplaar dat
nog in redelijk originele staat verkeert.
Waardering
het complex van de arbeiderswoning met bijbehorend stookhok te Hurdegaryp uit het midden van de vorige eeuw is
van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van de onderdelen;
- als karakteristiek voorbeeld van een arbeiderswoning annex keuterij in de regio de Friese Wouden;
- vanwege de oorspronkelijke erfindeling.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 20 september 2019
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Monumentnummer*: 512518
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

14 september 1999

Kadaster deel/nr:

9728/28

Complexnummer

Complexnaam

512517

Boerderijcomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hurdegaryp

Tytsjerksteradiel

Friesland

Straat*

Nr*

Langedyk

17

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

9254 DP

Hurdegaryp

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HARDEGARIJP

H

1110

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De ARBEIDERSWONING uit het midden van de negentiende eeuw in ambachtelijk-traditionele stijl is in gele
baksteen opgetrokken met een krimp aan beide zijgevels. Het bovenste gedeelte van de achtergevel is uitgevoerd in
rode baksteen. Het zadeldak met wolfeind is gedekt met riet. In de voorgevel zijn twee zesruits schuifvensters en
bovenin vierkante zaadvensters. De noordelijke zijgevel heeft een klein keldervenster en een vierruitsvenster. De
entree met (vernieuwde) deur en zesruits zijlicht bevindt zich in de zuidgevel. In de achtergevel een horizontaal
gedeelde opgeklampte deur met zijlicht.
Waardering
De arbeiderswoning uit het midden van de vorige eeuw is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:
- als hoofdonderdeel van het complex van arbeiderswoning met stookhok;
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid;
- als karakteristieke arbeiderswoning annex keuterij voor de regio Friese Wouden.

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
Datum van downloaden 20 september 2019
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Monumentnummer*: 512519
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

14 september 1999

Kadaster deel/nr:

9728/28

Complexnummer

Complexnaam

512517

Boerderijcomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hurdegaryp

Tytsjerksteradiel

Friesland

Straat*

Nr*

Langedyk

17

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

9254 DP

Hurdegaryp

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HARDEGARIJP

H

1110

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Achter de arbeiderswoning staat een STOOKHOK in rode handvormsteen opgetrokken onder zadeldak gedekt met
cementpannen: in de voorgevel een eenvoudige opgeklampte deur; in de zuidgevel staafankers.
Waardering
Het stookhok is van algemeen belang:
- als essentieel ruimtelijk en functioneel onderdeel van het complex met de arbeiderswoning
- vanwege de redelijke mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Onderdeel woningen e.d.

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 20 september 2019

Functie
Stookhok
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