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Complexnaam
Druivenmuren
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

525136, 525137

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Monster

Westland

Zuid-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Poeldijkseweg 1, 2681 LT Monster
Complexomschrijving
Inleiding
Complex van twee DRUIVENMUREN die samen de westelijke en noordelijke erf- afscheiding van Poeldijkseweg 1
vormen. De westelijke muur ligt aan de Zwartendijk en is ouder dan die aan de Poeldijkseweg, vermoedelijk uit de
tweede helft van de negentiende eeuw.
N.B. Het noordelijk stuk druivenmuur aan de Poeldijkseweg is voor bescherming van ondergeschikt belang.
Omschrijving
Twee gemetselde druivenmuren, één langs Poeldijkseweg en één langs Zwartendijk. Deze laatste loopt mee met de
kromming van de weg.
Waardering
De druivenmuren zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als element in de
ontwikkelingsgeschiedenis van de Westlandse tuinbouw, die van nationaal belang is en voorts vanwege de
architectuur- historische waarde, gelegen in de typologie. De druivenmuren hebben ensemblewaarde vanwege hun
samenhang en een beeldbepalende waarde als onderdeel van de erfafscheiding van Poeldijkseweg 1. De
druivenmuren zijn gaaf in hoofdvorm en materiaalgebruik.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 525136
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

82937/120

Complexnummer

Complexnaam

525135

Druivenmuren

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Monster

Westland

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Poeldijkseweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Monster

H

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2681 LT

Monster

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2906

Rijksmonumentomschrijving**

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Inleiding
DRUIVENMUUR, die noordelijke erfafscheding vormt van Poeldijkseweg 1, onderdeel van het complex van twee
druivenmuren aan de Poeldijkseweg. De muur dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
N.B. Het noordelijk stuk druivenmuur aan de Poeldijkseweg is voor bescherming van ondergeschikt belang.
N.B. Het mestelwerk van de circa twee meter hoge muur heeft moderne invullingen aan de bovenkant en de
pannenlaag verkeert in slechte staat.
Omschrijving
De uit 17 traveeën bestaande, door steunberen gelede, druivenmuur gelegen aan de Poeldijkseweg is
tweeëneenhalve steen dik en circa twee meter hoog. Opgemetseld in rode steen in halfsteens verband. Gedekt
onder een rode Hollands pan.
Waardering
De druivenmuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als element in de
ontwikkelingsgeschiedenis van de Westlandse tuinbouw, die van nationaal belang is. De druivenmuur is van
algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde, gelegen in de typologie. De druivenmuur is gaaf in
hoofdvorm en materiaalgebruik.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Kas(M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 525137
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

82937/130

Complexnummer

Complexnaam

525135

Druivenmuren

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Monster

Westland

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Poeldijkseweg
Zwartendijk

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

1

2681 LT

Monster

Bij

2

2681 LM

Monster

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Grondperceel

Monster

H

2906

Monster

H

3953

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
DRUIVENMUUR, die de westelijke erfafscheiding vormt van Poeldijkseweg 1, gelegen langs de Zwartendijk,
onderdeel van het complex van twee druivenmuren aan de Poeldijkseweg. De druivenmuur dateert uit de tweede
helft van de negentiende eeuw.
Omschrijving
De onderbroken tweeëneenhalf steens dikke druivenmuur aan de Zwartendijk loopt mee met de kromming in de
weg en is circa 150 meter lang. De circa twee meter hoge druivenmuur heeft schuin aflopende steunberen, een
opgemetselde afdekking en is in de muurvlakken, tussen de steunberen afgestreken met cement.
Waardering
De druivenmuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als element in de
ontwikkelingsgeschiedenis van de Westlandse tuinbouw, die van nationaal belang is. De druivenmuur is van
algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde, gelegen in de typologie. De druivenmuur is gaaf in
hoofdvorm en materiaalgebruik.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Pagina: 4 / 5

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Kas(M)
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