Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Complexnummer: 516067

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam
Souburgh
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

516068, 516069

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Alblasserdam

Alblasserdam

Zuid-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Kortland 51, 2954 LC Alblasserdam
Complexomschrijving
Inleiding
Herenboerderij 'Souburgh' bestaande uit een voornaam VOORHUIS (1857) en een verbouwde STAL (1941), verder
met bijbehorend TOEGANGSHEK en APPELSCHUUR, gebouwd op de gronden van de oude heerlijkheid Souburgh. De
geschiedenis gaat terug tot ca.1280, toen de Heer Nicolaes van Souburgh hier een hof stichtte omgeven door een
rechthoekige gracht. Deze bebouwing werd in ieder geval voor 1654 geslecht, in een archiefstuk uit dat jaar worden
de fundamenten genoemd. In het terrein is de bouwplaats nog herkenbaar aan de rechthoekige omgrachting
rondom de huidige boomgaard. In de tweede helft van de 18de eeuw groeide de hofstede, gelegen ten oosten van
het omgrachte terrein, onder het beheer van Jan G. de Meij, uit tot een buitenplaats met herenhuis, koetshuis en
boerenwoning, boomgaard, tuinen, lanen en plantage. Het terrein was toegankelijk via een westelijk en oostelijk
gelegen pad voorzien van toegangshekken, waarvan het oostelijke hek bewaard is gebleven en gerestaureerd; de
zijhekken zijn gereconstrueerd. In 1856 werd dit herenhuis gesloopt en de huidige herenboerderij opgetrokken
(1857) vormgegeven in Eclectische stijl. In 1916 wordt het geheel als hoeve verpacht. De stal, die afbrandde werd
in 1941 als staldeel in Traditionalistische trant weer opgebouwd met nieuwe steen en gebinten doch op de oude
funderingen en volgens de oude bouwmassa. Bijzonder is de spantconstructie, nl schenkelspanten van het type
Voorne Putten. De appelschuur werd in het derde kwart van de 19e eeuw gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl
en werd behalve als wagenstalling en dienstwoning gebruikt als droogzolder voor appels. De houten aanbouw tegen
de noordgevel is voor bescherming van ondergeschikt belang.
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Omschrijving
Herenboerderij bestaande uit een voornaam voorhuis met stal, toegangshek en appelhuis liggen in de zuidpunt van
de Souburgpolder aan de Alblas in het buitengebied van Alblasserdam. Het voorhuis ligt met de voorgevel aan de
zuidzijde, gericht naar de rivier en heeft een parkachtige voortuin met een vijver, linde- en kastanjebomen en een
treurbeuk. Het huis is omgeven door een lusvormige oprijlaan met grind.
De appelschuur staat zuid-westelijk van de boerderij, haaks op de rivier en is met de kopse voorgevel naar het
oosten gericht.
Waardering
Complex Souburg is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een complex dat
in aanleg teruggaat tot in de 13e eeuw en zich in de 18e eeuw tot buitenplaats ontwikkelde. In het midden van de
19e eeuw werd de huidige herenboerderij gebouwd.
Van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde wegens de Eclectische bouwstijl van het woonhuis
en de Traditioneel Ambachtelijke stijl van de appelschuur. Vanwege de typologische zeldzame appelschuur. Verder
vanwege de bijzondere spantconstructie van de in 1941 herbouwde stal, nl. schenkelspanten van het type Voorne
Putten. Woonhuis en appelschuur zijn in redelijke mate gaaf.
Stedenbouwkundig is het complex van belang als ensemble van ruimtelijk en functionele gerelateerde objecten in
combinatie met een parkachtig aangelegde voortuin. Het complex is beeldbepalend gelegen aan de Alblas in het
buitengebied van Alblasserdam.
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'Souburg' met aangebouwde STAL en met TOEGANGSHEK bestaande uit een woonhuis in Eclectische stijl en een na
brand opnieuw opgebouwd stalgedeelte uit 1941 in Traditionalistische stijl. De voorgevel van het twee bouwlagen
tellend woonhuis (zuid) is gepleisterd, de beide zijgevels zijn van schoon metselwerk in ijsselsteen. Het zadeldak
steekt iets over met een uitkragende top en is thans gedekt met betonpannen; langs de dakrand van de voorgevel
zijn gesneden windveren met hangstijlen aangebracht, ook de dakranden van de zijgevel zijn gedecoreerd met
siersnijwerk. Het woonhuis heeft een omlopende cordonlijst, de gepleisterde voorgevel is voorzien van hoeklisenen,
schijnvoegen en profiellijsten.
Symmetrische voorgevel (zuid) met in de middenrisaliet de entree aan een stoep met hardstenen treden; dubbele
deur met glas en een bovenlicht gedecoreerd met een levensboom. Daarboven een balkon steunend op consoles,
voozien van een ijzeren balustrade waarachter een dubbele balkondeur geplaatst is onder een bovenlicht met rococotracering (wapen en banderol met de naam Souburg). Ter plaatse van de zolderverdieping een gekoppeld
rondboogvormig venster met bovenlichten voorzien van een gekartelde bovenrand. Aan weerszijden van de risaliet
twee vensterassen met zesruits schuifvensters. In de westelijke zijgevel op de begane grond en de verdieping vier
zesruits schuifvensters. De oostelijke zijgevel heeft op de begane grond en de verdieping drie zesruits
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schuifvensters. De entree bevindt zich centraal in deze gevel en heeft een bovenlicht met een stervormige
roedenverdeling.
Het staldeel is breder dan het woonhuis en heeft in de uitspringende kopse gevels aan weerszijden van het
woondeel links een dubbele, getoogde inrijdeur en rechts een getoogde staldeur met beslag geplaatst en een rond
venster. De zijgevels van de stal worden geleed door korte steunberen, waartussen steeds twee stalvensters met
betonnen kozijnen. De achtergevel is voorzien van een excentrisch geplaatste dubbele inrijdeur onder een halfrond
bovenlicht met een radiale roedenverdeling. Verder in deze gevel getoogde staldeuren en -vensters, muurankers die
het bouwjaar "1941" vormen en drie vierruits vensters ter plaatse van de zolderverdieping.
Aan het begin van de toegangslaan aan de oostzijde staat een TOEGANGSHEK bestaande uit twee pijlers met
natuurstenen bekroning en een eenvoudig dubbel spijlenhek.
Waardering
Het huis "Souburg" gebouwd in 1857 met bijbehorende stal uit 1941 en met toegangshek is van algemeen belang
vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een ontwikkeling die teruggaat tot in de 13e eeuw met de
stichting van een hof dat tot buitenplaats uitgroeide en vervolgens weer een agrarische functie kreeg.
Het woonhuis, gebouwd in Eclectische stijl is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde
vanwege de rijke detaillering en de gaafheid van het exterieur. Het stalgedeelte, gebouwd in Traditionalistische stijl
vormt een karakteristiek en wezenlijk onderdeel het herenhuis.
Het huis 'Souburg' heeft ensemblewaarde als onderdeel van het complex met een appelschuur in combinatie met
een parkachtig aangelegde voortuin en een beeldbepalende ligging aan de Alblas.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Omschrijving complexonderdeel 2
De APPELSCHUUR is een smal en hoog pandje dat twee bouwlagen telt. Het is opgetrokken in gele ijsselsteen
(kruisverband) onder een met gesmoorde en rode Hollandse pannen gedekt, iets overkragend zadeldak.
Voorgevel (oost) met op de begane grond, centraal geplaatst een entree binnen een houten geprofileerde omlijsting.
Op de verdieping twee vierruits vensters.
Ter plaatse van de zolder verdieping eveneens een vierruits venster. De noordelijke zijgevel is nagenoeg blind, ter
plaatse van de beide verdiepingen zijn staafankers bevestigd. De zuidelijke zijgevel heeft op de begane grond drie
vensters met luiken onder strekkenbogen van anderhalve steen. Op de verdieping een klein vierruits venster. In de
achtergevel (west) is op de begane grond een venster met luiken onder een strekkenboog van anderhalve steen
geplaatst. Daarboven een vierruits venster. De zolderverdieping heeft een luik met hijsbalk, geflankeerd door
vierruits vensters.
Waardering
Appelschuur behorend bij huis "Souburg", is van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een
appelschuur annex wagenschuur die tevens als dienstwoning in gebruik was. Daarnaast vanwege de
ensemblewaarde.
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De appelschuur is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een in
eenvoudige Traditioneel Ambachtelijke bouwstijl opgetrokken appelschuur. Het pand is in redelijke mate gaaf.
De appelschuur maakt deel uit van het complex "Souburg" en is beeldbepalend gelegen aan de Alblas in het
buitengebied van Alblasserdam.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Appelschuur

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Wagenschuur(M)
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