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Complexnaam
De Plakke
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

8

523984, 523985, 523986, 523987,
523988, 523989, 523990, 523991

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Nunspeet

Nunspeet

Gelderland

Hoofdadres van hoofdobject
Plakkewegje 13, 8071 SW Nunspeet
Complexomschrijving
Inleiding
BOERDERIJCOMPLEX DE PLAKKE' in de huidige verschijningsvorm daterend uit de tweede helft van de negentiende
eeuw, doch mogelijk met een oudere oorsprong. De bijgebouwen dateren deels uit de eerste decennia van de
twintigste eeuw. Het complex is gelegen in het buitengebied ten noorden van het dorp Nunspeet en valt op door
zowel de volledigheid van de bijgebouwen als door de nog grotendeels oorspronkelijke erfaanleg. Het complex
bestaat uit de volgende beschermde onderdelen:
1. BOERDERIJ
2. BAKHUISJE
3. VARKENSSCHUUR
4. VEESCHUUR
5. WAGENSCHUUR
6. KIPPENREN
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7. HOOIBERGEN
8. ERFINRICHTING
Het erf is bereikbaar vanaf de Bovenweg via de onverharde Plakkeweg.
Waardering
BOERDERIJCOMPLEX DE PLAKKE' uit de tweede helft van de negentiende eeuw, mogelijk met een oudere oorsprong,
voorzien van deels uit de eerste decennia van de twintigste eeuw daterende bijgebouwen.
- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een goed en gaaf bewaard in de jaren tussen 1850 en 1940
gegroeid boerderijcomplex bestaande uit een hallehuisboerderij, een bakhuisje, een varkensschuur, een veeschuur,
een wagenschuur, een kippenhok, hooibergen en de erfaanleg. Vanwege de omvang en volledigheid van de
bijgebouwen bezit het complex een zekere zeldzaamheidswaarde.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de verschillende onderdelen van
het complex gelegen buiten de bebouwde kom van Nunspeet.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderijcomplex dat in de periode 1850-1940 haar huidige
omvang en vorm gekregen heeft. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van
het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe
nabij het IJsselmeer in het bijzonder.
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Monumentnummer*: 523984
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

82890/27

Monumentnaam**
De Plakke
Complexnummer

Complexnaam

523983

De Plakke

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Nunspeet

Nunspeet

Gelderland

Straat*

Nr*

Plakkewegje

13

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

8071 SW

Nunspeet

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Nunspeet

A

849

Nunspeet

A

845

Nunspeet

A

850

Nunspeet

A

846

Nunspeet

A

847

Nunspeet

A

851

Nunspeet

A

848

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BOERDERIJ (1) van het hallehuistype gebouwd op een rechthoekige plattegrond en één bouwlaag tellende onder een
afgewolfd zadeldak gedekt met riet. In het rechter zijschild bevindt zich een hoog opgaande gemetselde
schoorsteen. De uit verschillende perioden daterende gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen in
kruisverband.
De VOORGEVEL (noordgevel) is voorzien van een gepleisterde plint en houten vensters en een deur die aan de
bovenzijde afgesloten zijn door een rollaag. De vensters op de begane grond zijn alle voorzien van opgeklampte
luiken. De gevel bestaat uit vijf traveeën. De hoofentree is gelegen in de tweede travee en bevat een opgeklampte
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deur en een tweeruits bovenlicht. Links van de ingang bevindt zich een klein venster met een vierruits raam. Rechts
van de hoofdingang bevinden zich twee vensters met zesruits schuiframen en laag deurtje.
De LINKER ZIJGEVEL (oostgevel) bestaat uit links de zijgevel van het achterhuis en rechts de zijgevel van het
voorhuis. In het geveldeel van het achterhuis bevindt zich een mestluik en twee ijzeren stalramen alsmede een
houten tweeruits stalraam. De gevel van het voorhuis bezit een vierruits ijzeren kelderlicht alsmede een onder de
dakrand geplaatst vierruits ijzeren raampje. Rechts bevindt zich een opgeklampte deur. De symmetrische
ingedeelde ACHTERGEVEL (zuidgevel) heeft in het midden de dubbele segmentboogvormige deeldeur aan de
bovenzijde afgesloten door een segmentboog met sluitsteen. Aan weerszijden van de deeldeur bevindt zich een
getogen zesruits ijzeren stalraam. Uiterst links en rechts bevindt zich een mestdeur. De RECHTERZIJGEVEL bestaat
uit de zijgevel van het voorhuis gevolgd door de zijgevel van het achterhuis. Op de begane grond van de zijgevel
van het voorhuis bevindt zich links een venster met twee gekoppelde zesruits ramen, een liggend venster met een
tweeruits raam en een klein enkelruits raampje. In de zijgevel van het achterhuis bevinden zich vier mestluiken. Het
sobere INTERIEUR bezit nog diverse oorspronkelijke onderdelen zoals in het voorhuis onder meer balkenplafonds,
paneeldeuren en een schouw met in het achterhuis onder meer een hilde, ankerbalkgebinten en een paardenstal.
Waardering
BOERDERIJ (1) van het hallehuistype, in huidige vorm daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw en het
hoofdobject vormend van het boerderijcomplex De Plakke'
- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een hallehuisboerderij gaaf in structuur en detaillering die
voornamelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw tot stand is gekomen.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de boerderij met de andere
onderdelen van het complex De Plakke'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderij van het hallehuistype als onderdeel van een in de
periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die
periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde
van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Monumentnummer*: 523985
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

82869/176

Complexnummer

Complexnaam

523983

De Plakke

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Nunspeet

Nunspeet

Gelderland

Straat*

Nr*

Plakkewegje

13

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

8071 SW

Nunspeet

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Nunspeet

A

847

Nunspeet

A

845

Nunspeet

A

848

Nunspeet

A

849

Nunspeet

A

851

Nunspeet

A

846

Nunspeet

A

850

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BAKHUISJE (2) uit ca. 1900-1940 met rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een
zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen met op het noordelijke nokeinde een schoorsteen. De gevels zijn
opgetrokken in baksteen, gemetseld in halfsteens verband. De ingang is gelegen in de door een puntgevel op
uitkragende schouderstukken afgesloten zuidgevel en wordt gevormd door een door een rollaag afgesloten
opgeklampte deur. Links hiervan bevindt zich een getoogd vierruits raam. In de westgevel bevindt zich een halfrond
ijzeren raampje. An de zijde van de noordgevel bevindt zich een aanbouw waarop de bescherming niet van
toepassing is. Het interieur bezit nog een stookplaats met een deels betegelde achterwand.
Waardering
BAKHUISJE gebouwd ca.1900-1940 als onderdeel van het boerderijcomplex De Plakke' .
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- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een bakhuisje uit de eerste decennia van de twintigste
eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het bakhuisje met de andere
onderdelen van het complex De Plakke'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakhuisje dat een functioneel onderdeel vormt van een in de
periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die
periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde
van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Bakhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 523986
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

82869/160

Complexnummer

Complexnaam

523983

De Plakke

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Nunspeet

Nunspeet

Gelderland

Straat*

Nr*

Plakkewegje

13

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

8071 SW

Nunspeet

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Nunspeet

A

851

Nunspeet

A

849

Nunspeet

A

847

Nunspeet

A

845

Nunspeet

A

850

Nunspeet

A

846

Nunspeet

A

848

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
VARKENSSCHUUR (3) uit ca. 1900-1940 met rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag afgesloten door
een zadeldak gedekt met riet. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in halfsteens verband. De ingang
is gelegen in de westgevel en wordt gevormd door een recht afgesloten opening in de gevel. In de noordgevel
bevinden zich twee halfronde ijzeren stalraampjes. De zuidgevel is voorzien van twee mestluiken.
Waardering
VARKENSSCHUUR gebouwd ca.1900-1940 als onderdeel van het boerderijcomplex De Plakke' .
- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een varkensschuur uit de eerste decennia van de
twintigste eeuw.
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- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de varkensschuur met de andere
onderdelen van het complex De Plakke'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een varkensschuur die een functioneel onderdeel vormt van een
in de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling
in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de
noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Varkensstal
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Monumentnummer*: 523987
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

82869/193

Complexnummer

Complexnaam

523983

De Plakke

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Nunspeet

Nunspeet

Gelderland

Straat*

Nr*

Plakkewegje

13

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

8071 SW

Nunspeet

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Nunspeet

A

851

Nunspeet

A

850

Nunspeet

A

848

Nunspeet

A

846

Nunspeet

A

847

Nunspeet

A

849

Nunspeet

A

845

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Houten VEESCHUUR (4) vermoedelijk uit de vroege twintigste eeuw met rechthoekige plattegrond, bestaande uit
één bouwlaag afgesloten door een schilddak gedekt met riet. De gevels zijn voorzien van houten gepotdekselde
wanden. De oostgevel bezit een dubbele deeldeur en een klein staldeurtje. De zuidgevel is voorzien van een
staldeurtje. In de westgevel bevinden zich vijf ruiten. De schuur is in oorsprong mogelijk als schaapskooi gebouwd.
Waardering
Houten VEESCHUUR uit de vroege twintigste eeuw als onderdeel van het boerderijcomplex 'De Plakke' .
- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een schuur uit de eerste decennia van de twintigste
eeuw.
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- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de schuur met de andere
onderdelen van het complex 'De Plakke'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een schuur die een functioneel onderdeel vormt van een in de
periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die
periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde
van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schaapskooi
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Monumentnummer*: 523988
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

82869/184

Complexnummer

Complexnaam

523983

De Plakke

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Nunspeet

Nunspeet

Gelderland

Straat*

Nr*

Plakkewegje

13

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

8071 SW

Nunspeet

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Nunspeet

A

848

Nunspeet

A

847

Nunspeet

A

851

Nunspeet

A

846

Nunspeet

A

845

Nunspeet

A

850

Nunspeet

A

849

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
WAGENSCHUUR (5) uit ca. 1900-1940 met rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag afgesloten door
een zadeldak. Aan de oostzijde is de schuur geopend waardoor de gebintconstructie zichtbaar is. Rechts bevinden
zich tussen twee gebinten een dubbele getoogde deur. Het dak is bedekt met golfplaten. Deze vervangen de
oorspronkelijke bedekking met riet of dakpannen. De zijgevels en de achtergevel zijn eveneens van golfplaten
voorzien.
Waardering
WAGENSCHUUR gebouwd ca.1900-1940 als onderdeel van een boerderijcomplex 'De Plakke' .
- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een wagenschuur uit de eerste decennia van de
twintigste eeuw.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022

Pagina:

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de wagenschuur met de andere
onderdelen van het complex 'De Plakke'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een wagenschuur die een functioneel onderdeel vormt van een in
de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in
die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de
noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Wagenschuur(M)
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Monumentnummer*: 523989
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

82870/4

Complexnummer

Complexnaam

523983

De Plakke

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Nunspeet

Nunspeet

Gelderland

Straat*

Nr*

Plakkewegje

13

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

8071 SW

Nunspeet

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Nunspeet

A

846

Nunspeet

A

851

Nunspeet

A

848

Nunspeet

A

847

Nunspeet

A

850

Nunspeet

A

845

Nunspeet

A

849

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KIPPENREN (6) uit ca.1920-1940 met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag onder een rietgedekt
schilddak. De kippenren is voorzien van gevels samengesteld uit gecementeerde rietmatten met uitzondering van de
voorgevel die voorzien van een beplanking. In de zuidgevel bevindt zich een opgeklampte deur en twee brede
meerdelige raamopeningen. De westgevel en de noordgevel zijn blind uitgevoerd. De oostgevel bezit links een
opgeklampte deur.
Waardering
KIPPENREN uit ca.1920-1940 gebouwd als onderdeel van het boerderijcomplex De Plakke'.
- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een kippenren uit de eerste decennia van de twintigste
eeuw.
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- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de kippenren met de andere
onderdelen van het complex De Plakke'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een kippenren dat een functioneel onderdeel vormt van een in de
periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die
periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde
van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Kippenren

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 523990
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

82870/15

Complexnummer

Complexnaam

523983

De Plakke

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Nunspeet

Nunspeet

Gelderland

Straat*

Nr*

Plakkewegje

13

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

8071 SW

Nunspeet

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Nunspeet

A

847

Nunspeet

A

851

Nunspeet

A

848

Nunspeet

A

846

Nunspeet

A

849

Nunspeet

A

850

Nunspeet

A

845

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TWEE HOOIBERGEN (7) uit de eerste decennia van de twintigste eeuw. Op het erf bevindt zich aan de zijde van de
achtergevel van de boerderij, ter hoogte van de schaapskooi, een drieroedige hooiberg voorzien van een schilddak
belegd met golfplaten. Ten oosten hiervan, aan de andere zijde van de toegangsweg, bevindt zich een tweeroedige
hooiberg, eveneens voorzien van een schilddak met een bedekking van golfplaten.
Waardering
TWEE HOOIBERGEN uit de eerste decennia van de twintigste eeuw gebouwd als onderdeel van het boerderijcomplex
'De Plakke'.
- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van twee- en drieroedige hooibergen uit de eerste decennia
van de twintigste eeuw.
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- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de hooibergen met de andere
onderdelen van het complex 'De Plakke'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van hooibergen als functionele onderdelen van een in de periode 18501940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van
het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe
nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Hooiberg

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 523991
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

82870/9

Complexnummer

Complexnaam

523983

De Plakke

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Nunspeet

Nunspeet

Gelderland

Straat*

Nr*

Plakkewegje

13

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

8071 SW

Nunspeet

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Nunspeet

A

848

Nunspeet

A

849

Nunspeet

A

845

Nunspeet

A

847

Nunspeet

A

851

Nunspeet

A

850

Nunspeet

A

846

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De ERFAANLEG (8) van het boerderijcomplex is bijzonder goed bewaard gebleven. Het rechthoekige terrein rond het
complex wordt omgeven door boomsingels bestaande uit onder meer beuken en eiken. Min of meer parallel aan de
oostelijke boomsingel bevindt zich de overharde Plakkeweg die het terrein van zuid naar noord doorsnijdt om
uiteindelijk te eindigen in de weilanden ten noorden van het complex. De boerderij is evenwijdig aan de weg
gesitueerd en heeft aan de zijde van het voorhuis een bloementuin. De bloementuin wordt aan de oostzijde
begrensd door een bakhuisje. Ten zuiden van het bakhuisje is een varkensschuurtje gelegen. Ten noorden en
westen van de boerderij bevinden zich boomgaarden. Tussen deze boomgaarden en de westelijk boomsingel bevindt
zich grasland dat aan de zuidzijde begrensd wordt door een kippenhok. Ten zuiden van dit kippenhok bevindt zich
eveneens grasland. Het gebied ten zuiden van het achterhuis van de boerderij dat men als eerste betreedt is
voorzien van de wagenschuur, schaapskooi en twee hooibergen.
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Waardering
ERFAANLEG als onderdeel van het boerderijcomplex De Plakke'.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het
complex De Plakke' en als structurerend element van het complex.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld een erfaanleg van een in de periode 1850-1940 gegroeid
boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische
bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het
IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Erfinrichting

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boomgaard
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