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Complexnaam
Complex Rijntjesdijk 3
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

3

517768, 517769, 525547

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Vlierden

Deurne

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
Rijntjesdijk 3, 5756 PJ Vlierden
Complexomschrijving
Inleiding
Ten oosten van de kom van Vlierden staan, nabij de bossen van de Brouwhuissche Heide en direct ten zuiden van de
Rijntjesdijk, een voormalige BOSWACHTERSWONING (1) uit omstreeks 1895, met KARSCHOP uit omstreeks 1910
(2) en ligt de BEGRAAFPLAATS (3) van de familie Wiegersma, ca. 1900 en later. Deze voormalige
boswachterswoning met boerderij was omstreeks 1900 in het bezit van de familie Wiegersma. Waarschijnlijk heeft
de familie, na de dood van E. Blanke (echtgenote van Jacob Wiegersma) in 1903 besloten deze privé-begraafplaats
in gebruik te nemen.
Waardering
Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als herinnering aan de rol van de familie
Wiegersma in de culturele ontwikkeling van het Peelgebied en is een goed voorbeeld van de sociaal-economische
ontwikkeling van de landbouw in het ontginningsgebied van de Peel. Het is tevens een voorbeeld van de
typologische ontwikkeling van de langgevelboerderij. Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de
sobere ornamentiek en de traditionele streekeigen vormen. Het geheel is belangrijk vanwege de gaafheid van het
ex- en interieur en is als kleine familiebegraafplaats met aangehorigheden zeldzaam.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Ten zuiden van de Rijntjesdijk staat, parallel aan de openbare weg, een voormalige BOSWACHTERSWONING annex
boerderij, daterende uit omstreeks 1895. Omstreeks 1920 is het bedrijfsgedeelte van de boerderij verbreed. Eerder
werd omstreeks 1910 een karschop gebouwd.
Omschrijving
De boerderij is van het langgeveltype en had oorspronkelijk een rechthoekige plattegrond, die na de verbouwing van
omstreeks 1920 gewijzigd is in een globaal L-vormige plattegrond. Het gebouw telt één bouwlaag en wordt gedekt
door een zadeldak met oud Hollandse pannen. Op het bedrijfsgedeelte liggen muldenpannen. De gevels zijn
opgetrokken in baksteen en hebben een gecementeerde plint. In de oostelijke kopgevel een keldervenster met
bovenstaand klein zesruits schuifvenster van de opkamer; links er van een zesruits schuifvenster; op de
kapverdieping twee kleine zesruits schuifvensters. In de zuidelijke langsgevel een opgeklampte voordeur met
gedeeld bovenlicht, geflankeerd door rechts één en links twee zesruiters. In het bedrijfsdeel een opgeklampte
inrijpoort en enkele ijzeren stalvensters. Vóór de zuidelijke gevel staan vier snoeilinden.
Waardering
De woning is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorisch belang als herinnering aan de rol van de familie
Wiegersma in de culturele ontwikkeling van het Peelgebied en is een goed voorbeeld van de sociaal-economische
ontwikkeling van de landbouw in het ontginningsgebied van de Peel. Het is tevens een voorbeeld van de
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typologische ontwikkeling van de langgevelboerderij. Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de
sobere ornamentiek en de traditionele streekeigen vormen. Het geheel is belangrijk vanwege de gaafheid van het
ex- en interieur en is als kleine familiebegraafplaats met aangehorigheden zeldzaam.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Ten zuiden van de voormalige boswachterswoning en boerderij Rijntjesdijk 3 bevindt zich een BEGRAAFPLAATS,
eigendom van de familie Wiegersma. De begraafplaats dateert uit omstreeks 1900. Binnen de bescherming vallen de
poort en de graftekens van E. Blanke en W. Wiegersma.
Omschrijving
Op een omgracht bosperceel temidden van de akkers ligt de privébegraafplaats. Het terrein is toegankelijk via een
poort, bestaande uit gemetselde pijlers, waartussen een smeedijzeren hekwerk is opgehangen. Rondom de centrale,
gedeeltelijk verlande vijver liggen verschillende grafmonumenten en grafzerken, waarvan die van E. Blanke (1903)
en W. Wiegersma (1912).
Waardering
De begraafplaats is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als herinnering aan de rol van
de familie Wiegersma in de culturele ontwikkeling van het Peelgebied en is een goed voorbeeld van de katholieke
grafcultuur. Kunsthistorisch is het van belang vanwege de ornamentiek. Het geheel is belangrijk vanwege de
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gaafheid en is als kleine familiebegraafplaats met aangehorigheden zeldzaam.
Het object heeft belang vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie
met groenvoorzieningen en bodemgesteldheid; het heeft belang wegens de functionele zeldzaamheid.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Ten zuiden van de voormalige boswachterswoning annex boerderij Rijntjesdijk 3 staat op het erf een bijbehorend
KARSCHOP, daterende uit omstreeks 1910.
Omschrijving
Het karschop heeft een rechthoekige plattegrond en een eenvoudig houten gebint en wordt gedekt door een
zadeldak met pannen.
Waardering
Het karschop is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorisch belang als herinnering aan de rol van de
familie Wiegersma in de culturele ontwikkeling van het Peelgebied en is een goed voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van de landbouw in het ontginningsgebied van de Peel. Het geheel is belangrijk vanwege
de gaafheid van het ex- en interieur en is als kleine familiebegraafplaats met aangehorigheden zeldzaam.
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