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Complexomschrijving
Inleiding
Het complex bestaat uit een BOERDERIJ met STOOKHOK, HOOISCHUUR met STAL, en kleinere SCHUUR, in
Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De boerderij, het stookhok en de kleine schuur dateren van ongeveer 1890, de
hooischuur is mogelijk ouder. Het complex staat op een groot rechthoekig terrein weide- en bouwland, afgebakend
door houtsingels, aan de zuidkant van het hoofdlint van Wouterswoude. De iets teruggerooide boerderij staat met
de voorgevel naar de weg; het stookhok rechts daarnaast, met de kopse gevel georiënteerd op de boerderij en
ermee verbonden door een schutting. De hooischuur met stal staat rechts achter de boerderij en is haaks daarop
georinteerd, met de ingang op het oosten. De kleinere schuur staat links achter de boerderij en is georiënteerd op
de weg. Een oprit gaat langs de boerderij naar de beide schuren. Achter de groep gebouwen ligt een moestuin; het
overige terrein bestaat nu uit weiland. Rond 1920 is een stalgedeelte aan de hooischuur toegevoegd door dakschild
en gevel door te trekken; in dezelfde tijd is in de boerderij een winkeltje ingericht, waarvan de toonbank nog
aanwezig is. Het schuurgedeelte van de boerderij is deels verbouwd halverwege de twintigste eeuw; daarbij is ook
de achtergevel vernieuwd en gewijzigd onder andere door vensters aan te brengen.
Een tweetal ruïneuze schuurtjes achter de genoemde schuren en een melkbussenhok achter het stookhok vallen
buiten de bescherming van rijkswege wegens te weinig monumentale waarde.
Waardering
Het complex bestaande uit een boerderij met stookhok, hooischuur en bijschuur uit circa 1890 te Wouterswoude is
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van algemeen cultuurhistorisch belang:
- als karakteristiek voorbeeld van een keuterij, verbonden met het sociaal-economisch verleden van Wouterswoude,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van de exterieurs van de onderdelen van het complex,
- vanwege de sterke visuele en functionele samenhang van bebouwing en erfinrichting,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur van boerderij en hooischuur.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BOERDERIJ in Ambachtelijk-traditionele trant, op rechthoekige plattegrond met krimpen, opgetrokken in één
bouwlaag uit bruine bakstenen, met gele gevelbanden. Het woongedeelte staat onder een driezijdig schilddak met
zwarte gegolfde Friese pannen, eenvoudige gootlijst en schoorsteen op de nokhoek; op het schuurgedeelte zet het
dak zich voort, maar hier loopt het lager door en is het belegd met riet; uilebord en makelaar.
Het VOORHUIS bevat in de voorgevel twee iets naar rechts geplaatste H-vensters en een keldervenster; twee Hvensters in de rechterzijgevel en net vóór de krimp de voordeur; deur en vensters onder segmentboog in gele steen.
Een houten schutting met daarin een deur, en met gekartelde bovenrand verbindt de rechterzijgevel met het
stookhok.
In het SCHUURGEDEELTE meerdere stalraampjes; de gewijzigde achtergevel bevat centraal twee houten deuren
met bovenlicht en links een dubbel venster met bovenlichten, alles onder rollaag; rechts een horizontaal
zesruitvenster en een klein venster.
De indeling van het INTERIEUR is, op een deel van de schuur na, oorspronkelijk met een voorkamer, kelder en
karnkamer. Waardevolle INTERIEURONDERDELEN zijn onder andere: bedstedenwand en diggelkast in de
voorkamer; ingebouwde toonbank in de hal naast de ingang.
Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 13 april 2021

Pagina: 3 / 8

De boerderij uit circa 1890 te Wouterswoude is van algemeen cultuurhistorisch belang:
- als ruimtelijk en functioneel hoofdbestanddeel van het complex van boerderij, hooischuur, bijschuur en stookhok,
- als karakteristiek voorbeeld van een keuterij, verbonden met het sociaal-economisch verleden van Wouterswoude,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur en een aantal interieuronderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De HOOISCHUUR met stal is in hout opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en heeft een zadelschilddak
belegd met riet, met daarop rode gegolfde Friese pannen; uilebord en makelaar aan de achterzijde. Het stalgedeelte
is in bruine bakstenen aangebouwd; doorgetrokken dakschild. In de houten zij- en achtergevel van de schuur zijn
meerdere ruitvormige vensters in verschillend formaat; in de stalgevel ijzeren meerruits stalvensters. De kopse
voorgevel heeft een staand beschot, hoge dubbele mendeuren en een enkele deur met boven- en zijlicht.
Het INTERIEUR met gebinten, hoge open schuur en stallen is in oorspronkelijke staat.
Waardering
De hooischuur met stal uit de tweede helft van de 19de eeuw, bij de boerderij te Wouterswoude is van algemeen
belang:
- als essentieel onderdeel, zowel ruimtelijk als functioneel, van het visueel gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur.
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Omschrijving
De BIJSCHUUR dateert van ongeveer 1890 en is op een rechthoekige plattegrond opgetrokken uit gepotdekselde
geteerde planken, onder een zadeldak met riet gedekt; makelaar op voorste nokhoek. In de voorgevel twee kleine
vensters; in de rechter zijgevel een houten deur en een venster.
Waardering
De bijschuur, behorende bij het complex van boerderij, stookhok en hooischuur te Wouterswoude, is van algemeen
belang:
- als essentieel onderdeel van het visueel gave complex.
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STOOKHOK, opgetrokken in bruine bakstenen onder een zadeldak met rode gegolfde Friese pannen; schoorsteen op
rechter nokhoek; gekartelde windveren. Ingang in kopse gevel; vierruits-venster in zijgevels.
Waardering
Het stookhok behorende bij het complex van boerderij, hooischuur en bijschuur te Wouterswoude uit circa 1890 is
van algemeen belang:
- als essentieel onderdeel van het visueel gave complex,
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur.
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