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Complexnaam
boerderij
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

46508, 526339

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Anderen

Aa en Hunze

Drenthe

Hoofdadres van hoofdobject
Hagenend 2, 9465 TS Anderen
Complexomschrijving
Omschrijving
BOERDERIJ met aangebouwde SCHAAPSKOOI. In de kern mogelijk nog 17de-eeuws of ouder hallehuis dat, getuige
de verschillende baksteenformaten en raam- en deuropeningen, meermalen is verlengd en aangepast (omstreeks
1750 en 1830 en in 1854). In 1933 wordt de oorspronkelijke hooischuur met schaapskooi vervangen door een
schuur met Fries gebint. Restauratie van de boerderij vindt plaats omstreeks 1980. De Friese schuur is in 19931994 vervangen door een hooischuur, waarvan het mogelijk nog 18de-eeuwse eiken gebint en de funderingskeien
afkomstig zijn van een schaapskooi uit Spier. Een schuur uit Eext diende als voorbeeld voor de reconstructie.
Boerderij en schaapskooi zijn kenmerkend gelegen in het esdorp Anderen, op de hoek van het Hagenend en de
centrale brink 't Loeg.
Waardering
Boerderij met aangebouwde schaapskooi van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de
bouwgeschiedenis; - vanwege de ouderdom van de gebinten van hoofd- en bijgebouw; - vanwege de in aanleg nog
oorspronkelijke plattegrond; - vanwege een aantal interieuronderdelen; - als goed voorbeeld van een voor de streek
karakteristiek boerderijtype; - als waardevol en identiteit versterkend onderdeel van het esdorp Anderen
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Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BOERDERIJ met achterbaander, opgetrokken uit baksteen en gedekt door een rieten schilddak met wolfeind met
uilenbord aan voorzijde en makelaar aan achterzijde; topschoorsteen; jaartalankers 1854 en letterankers THJH (Tale
Huizing en Jacob Huizing). In het woongedeelte (met kleine krimp) getoogde zesruitsramen en twee- en vierruits
zoldervensters; lichtgetoogde keldervensters met diefijzers; vierruitsraam in krimp. In de achtergevel opgeklampte
rechtgesloten baanderdeuren met mandeur en wybertvenster; vierruitsstalraam. Voor het overige lichtgetoogde en
rechtgesloten opgeklampte staldeuren en ijzeren stalramen met vier- en zesruitsverdeling. De PLATTEGROND van
woon- en stalgedeelte is qua structuur en indeling in haar gegroeide vorm nagenoeg oorspronkelijk. Aanpassing aan
moderne bewoning heeft met respect daarvoor plaatsgevonden. In het WOONGEDEELTE zijn ondermeer van belang
de opkamer met bedsteden; de kelder. In de woonkamer de 18de-eeuws open schouw met betegeling met
Delftsblauw rozet en houten omlijsting met rozetjes. In het STALGEDEELTE onder meer het ankergebint, een
paardenstal en, op de aansluiting van boerderij op gereconstrueerde schaapskooi, restanten van de oorspronkelijke
schaapskooi (stijlen en liggers).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Aangebouwde SCHAAPSKOOI. Rondom een van elders afkomstig ankergebint gereconstrueerd gebouw, gefundeerd
op veldkeien, opgetrokken uit hout op bakstenen voet en gedekt door een rieten schilddak met overstek en stronok;
vlechtwerk; twee stel dubbele deuren; luik. De schuur sluit aan op de nog aanwezige stijlen en liggers van de
oorspronkelijke schaapskooi.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schaapskooi
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