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Complexnaam
Keuterboerderij Soemeersingel
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

517761, 517762

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Helenaveen

Deurne

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
Soemeersingel 75, 5759 RC Helenaveen
Complexomschrijving
Inleiding
Aan de westelijke kade van de Helenavaart staat een BOERDERIJ, bestaande uit een WOONHUIS (1) en een
SCHUUR (2), daterende uit ca. 1915, gebouwd door de Maatschappij Helenaveen, mogelijk met behulp van het
Oranje-fonds. De boerderij staat zoals alle boerderijen op korte afstand van en tevens parallel aan de
Soemeersingel. Het gebouw heeft de karakteristieke vorm voor boerderijen binnen de kolonie: eenlaags, met een
zadeldak parallel aan de vaart.
Omschrijving
De keuterboerderij is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van de landbouw in het ontginningsgebied van de Peel en als voorbeeld van de
typologische ontwikkeling van de kleine boerderij.
Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de sobere ornamentiek en de van de traditionele streekeigen
vormen afwijkende opzet. Het heeft ensemblewaarden in samenhang met de nederzetting Helenaveen en directe
omgeving. Het is gaaf bewaard gebleven.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 21 oktober 2019

Pagina: 1 / 4

Monumentnummer*: 517761
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 2001

Kadaster deel/nr:

16009/26

Complexnummer

Complexnaam

517760

Keuterboerderij Soemeersingel

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Helenaveen

Deurne

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Soemeersingel

75

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

5759 RC

Helenaveen

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

DEURNE

H

8643

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 21 oktober 2019

Pagina: 2 / 4

Inleiding
Het eenvoudige WOONHUIS staat parallel aan de Helenavaart. Het dateert uit ca. 1915.
Omschrijving
Het eenlaags pand heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met betonpannen. Op de
zuidelijke zijgevel staat een schoorsteen. De gevels zijn in baksteen gemetseld. De voorgevel heeft een asymmetrische opzet met vier vensterassen. Van links naar rechts zijn twee zesruits schuifvensters geplaatst, een
opgeklampte voordeur met gedeeld bovenlicht, en een derde zesruits schuifvenster. De vensters zijn voorzien van
hardstenen dorpels. In de zuidelijke zijgevel zowel op de begane grond als op de kapverdieping twee zesruits
schuifvensters.
Waardering
De boerderij is van algemeen belang. Het gebouwtje heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van de landbouw in het ontginningsgebied van de Peel en als voorbeeld van de
typologische ontwikkeling van de kleine boerderij.
Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de sobere ornamentiek en de van de traditionele streekeigen
vormen afwijkende opzet. Het heeft ensemblewaarden in samenhang met de nederzetting Helenaveen en directe
omgeving. Het is gaaf bewaard gebleven.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Inleiding
Westelijk van het woonhuis, met de nok haaks op de vaart, staat een kleine SCHUUR annex karschop. Het gebouw
dateert eveneens uit ca. 1915.
Omschrijving
De eenlaags schuur heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met muldenpannen. De
gevels zijn gemetseld in baksteen. In de zuidelijke gevel, ter plaatse van een opgeklampte inrijpoort, is het dak wat
opgewipt. In deze gevel verder een opgeklampte getoogde deur en een tweetal stalvensters.
Waardering
De schuur is van algemeen belang. Het gebouwtje heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van de landbouw in het ontginningsgebied van de Peel en als voorbeeld van de
typologische ontwikkeling van de kleine boerderij. Het heeft ensemblewaarden in samenhang met de nederzetting
Helenaveen en directe omgeving. Het is gaaf bewaard gebleven.
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