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Complexnaam
Arbeiderswoningen
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

4

512567, 512568, 512569, 512570

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Mûnein

Tytsjerksteradiel

Friesland

Hoofdadres van hoofdobject
Dokter Kijlstraweg 3, 9063 JA Mûnein
Complexomschrijving
Complexomschrijving:
Inleiding
Een complexje van vier ARBEIDERSWONINGEN dat in opdracht van de "Vereeniging tot verbetering van
Volkshuisvesting" te Oenkerk in 1907 is ontworpen in ambachtelijk traditionele stijl door bouwmeester A.R. de Jong.
De woningen zijn gesitueerd op een rechthoekig stuk grond met een schuine hoek aan de oostzijde. Het terrein
wordt aan de zuidzijde begrensd door de Dr. Kylstraweg, waaraan drie woningen liggen, en aan de oostzijde door de
Kaetsjemuoiwei, waaraan één woning ligt. Alle panden hebben de noklijn evenwijdig aan de straat en liggen op
dezelfde rooilijn. Aan de voorzijde van de woningen staan twee (linde-) bomen. Met uitzondering van de woning aan
de Kaetsjemuoiwei, die twee onregelmatige kavels heeft, hebben ze de beschikking over een diepe, langwerpige
kavel grond. De oorspronkelijk dubbele woningen zijn na renovatie in 1980/81 omgebouwd tot eengezinswoningen
en hebben een vernieuwde aankapping aan de achtergevel.
Omschrijving
De vrijwel identieke arbeiderswoningen zijn opgetrokken op een gesinterde bakstenen plint, in rode baksteen,
verlevendigd met sierbanden van gele steen, op een rechthoekige plattegrond. Het zadeldak is gedekt met rode
Friese gegolfde pannen; een schoorsteen op de nok; houten goot op klossen; windveren en houten makelaar. De
zesruitsvensters staan onder strekken van afwisselende gele en rode stenen; de vernieuwde vensters in de
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topgevels onder een rollaag. De voorgevel bevat vier zesruitsvensters.
Waardering
Het complex van arbeiderswoningen uit 1907 is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: als uitdrukking van de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen aan het begin van de twintigste eeuw; - als
regionaal voorbeeld van vroege sociale woningbouw onder de Woningwet van 1901; - vanwege de redelijke mate
van gaafheid; - vanwege de eenvoudige en consequente vormgeving; - vanwege de nog in tact zijnde verkaveling.
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Monumentnummer*: 512567
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 2000

Kadaster deel/nr:

10230/30

Complexnummer

Complexnaam

512566

Arbeiderswoningen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Mûnein

Tytsjerksteradiel

Friesland

Straat*

Nr*

Dokter Kijlstraweg

3

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

9063 JA

Mûnein

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

GIEKERK

F

2483

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De ARBEIDERSWONING uit 1907 vertoont de kenmerken zoals deze in de complexomschrijving staan. De oostgevel
van deze woning bevat twee zesruitsvensters en de westgevel één.
Waardering
De arbeiderswoning is van algemeen belang:
- als ruimtelijk en functioneel essentieel onderdeel van het complex;
- als voorbeeld van sociale woningbouw aan het begin van de twintigste eeuw;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 512568
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 2000

Kadaster deel/nr:

10230/30

Complexnummer

Complexnaam

512566

Arbeiderswoningen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Mûnein

Tytsjerksteradiel

Friesland

Straat*

Nr*

Dokter Kijlstraweg

7

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

9063 JA

Mûnein

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

GIEKERK

F

1153

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De ARBEIDERSWONING heeft de kenmerken zoals beschreven in de complexomschrijving. Deze woning heeft twee
zesruitsvensters in de westgevel en één in de oostgevel.
Waardering
De arbeiderswoning is van algemeen belang:
- als ruimtelijk en functioneel essentieel onderdeel van het complex;
- als voorbeeld van sociale woningbouw uit het begin van de twintigste eeuw;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 512569
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 2000

Kadaster deel/nr:

10230/30

Complexnummer

Complexnaam

512566

Arbeiderswoningen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Mûnein

Tytsjerksteradiel

Friesland

Straat*

Nr*

Dokter Kijlstraweg

11

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

9063 JA

Mûnein

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

GIEKERK

F

1153

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De ARBEIDERSWONING heeft de kenmerken zoals beschreven in de complexomschrijving. Deze woning bevat een
oorspronkelijk zesruitsvenster in de topgevel.
Waardering
De arbeiderswoning is van algemeen belang:
- als ruimtelijk en functioneel essentieel onderdeel van het complex;
- als voorbeeld van sociale woningbouw aan het begin van de twintigste eeuw;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 512570
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 2000

Kadaster deel/nr:

10230/30

Complexnummer

Complexnaam

512566

Arbeiderswoningen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Mûnein

Tytsjerksteradiel

Friesland

Straat*

Nr*

Kaetsjemuoi-wei

29

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

9063 JK

Munein

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

GIEKERK

F

1155

GIEKERK

F

1156

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De ARBEIDERSWONING heeft de kenmerken zoals beschreven in de complexomschrijving. Deze woning bevat twee
zesruitsvensters in de noordgevel en één in de zuidgevel.
Waardering
De arbeiderswoning is van algemeen belang:
- als ruimtelijk en functioneel essentieel onderdeel van het complex;
- als voorbeeld van sociale woningbouw aan het begin van deze eeuw;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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