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1 Inleiding 

 

1.1  Uitgangspunten 

In verband met de verkoop van Plantagebaan 194 te Wouwse Plantage is een 

bouwhistorische verkenning opgesteld. Deze verkenning geeft inzicht in de 

bouwgeschiedenis van het pand en de monumentwaarden van de verschillende 

bouwelementen.  

Deze bouwhistorische deelverkenning is uitgevoerd op 23 januari 2018. Het 

veldwerk kende een non-destructief karakter, wat betekent dat geen afwerklagen 

zijn verwijderd om informatie te vergaren. Naast het veldwerk is er 

kadasteronderzoek en literatuuronderzoek verricht en is het bouwdossier 

opgevraagd bij het West Brabant Archief.  

 

1.2  Bouwhistorisch onderzoek  

Bouwhistorici analyseren de draagconstructies, de gevels én het interieur van 

historische gebouwen. Vormen, materialen en bouwtechnieken hebben veelal 

tijdsgebonden eigenschappen die door de bouwhistoricus worden herkend. 

Daardoor wordt het voor de bouwhistoricus mogelijk om inzicht te geven in de 

wijze waarop het pand werd gebouw, en hoe het daarna door verbouwingen is 

getransformeerd in het gebouw zoals dat tegenwoordig is.  

Het nut van het bestuderen van constructies, structuren en afwerkingen is primair 

het vergroten van kennis omtrent het bouwen in het verleden. Die kennis is in 

brede zin noodzakelijk om op verantwoorde wijze met gebouwd erfgoed in 

Nederland om te gaan. Daarbij valt niet alleen te denken aan restauraties maar ook 

aan verbouwingen.  

De kennis over het historische bouwen stelt de bouwhistoricus ook in staat om bij 

objectgericht onderzoek uitspraken te doen ten aanzien van de monumentale 

waarde,  van het object als geheel en van de onderdelen waaruit het is 

samengesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen voor 

bouwhistorisch onderzoek (2009) waarin als toetsingscriteria de mate van 

authenticiteit en zeldzaamheid zijn genoemd.  

De door de bouwhistoricus vervaardigde rapportage met waardering en 

waardestellingen kunnen gebruikt worden door architecten en planontwikkelaars 

ter inspiratie voor noodzakelijk geachte ontwikkelingen. Overheden en 

monumentencommissies om de rapporten om verbouwplannen te toetsen. 
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1.3  Monumentale waarde en monumentenbeleid  

Het besef dat er door de overheid moet worden gestreefd naar het behoud van 

het gebouwde erfgoed met als doel deze objecten als nalatenschap van 

voorouders te behouden tegen sloop, is in de tweede helft van de negentiende 

eeuw ontstaan. Dit besef resulteerde in 1875 in het oprichten van de afdeling 

Kunsten en Wetenschappen bij het Departement van Binnenlandse zaken. 

Wetgeving met als doel bescherming te bieden aan het gebouwde erfgoed zou 

nog lang op zich laten wachten. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er de Tijdelijke 

Wet Monumentenzorg waarin stond dat onroerende zaken vermeld in de 

Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (1908-

1933), niet mochten worden gesloopt of veranderd zonder toestemming van de 

minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen. De eerste ‘echte’ 

monumentenwet werd pas in 1961 van kracht. Daarin werd een definitie 

opgenomen voor een (beschermd) monument, namelijk: alle vóór tenminste vijftig 

jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, 

hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. In 1965 waren 

1784 rijksmonumenten geregistreerd.1 Er zijn in Nederland zo’n 62.000  

rijksmonumenten.2 Aanwijzing van een pand als rijksmonument is tegenwoordig 

een zeldzaamheid. 

Lange tijd lag de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van monumenten bij het 

Rijk. Dat veranderde in 1988 toen de monumentenzorg werd gedecentraliseerd. 

Veel gemeenten ontwikkelden een eigen erfgoedbeleid, wat vaak gepaard ging 

met de aanwijzing van gemeentelijke monumenten.  

Hoeveel gemeentelijke monumenten er in ons land zijn, is door verspreide 

registratie niet bekend. Volgens schattingen zijn er ongeveer 55.000 gemeentelijke 

monumenten. Er zijn ook nog gemeenten die geen gemeentelijke monumentenlijst 

hebben, 74 volgens een telling in 2015.3   

 

De term monument is voor gebouwd erfgoed nogal abstract in de zin dat het zich 

moeilijk laat definiëren, anders dan zijnde een juridische status met bescherming 

tot doel. Het woord monument is een afgeleide van het Latijnse monumentum, dat 

gedenkteken betekent. In relatie tot gebouwde kan dit vrij vertaald worden als een 

‘herinnering aan’: een bouwwijze, architectuur, gebruik (cultuur) of historische 

gebeurtenis. Ook de term waarde heeft iets abstracts, omdat waarde (geen 

                                           

1 http://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/gebouwde-rijksmonumenten-aantal. 

2 http://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/gebouwde-rijksmonumenten-aantal. 

3 http://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/gemeentelijke-monumenten-voorlopige-telling-rce. 
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grootheid) vaak sterk persoonsgebonden is. Wat voor de één veel betekenis heeft, 

kan voor een ander als rommel worden ervaren. In de context van gebouwd 

erfgoed wordt waarde gedefinieerd als term voor wat de samenleving als geheel 

belangrijk vindt, vaak met het oog op de eigen cultuur en identiteit.     

 

De door BAAC opgestelde waardering is een zo objectief mogelijke waardering, 

uitsluitend gebaseerd op de gegevens die in deze rapportage zijn gepresenteerd. 

Objectiviteit wordt nagestreefd door de waardering niet alleen op te stellen, maar 

door de driebouwhistorici samen. Verder is het van belang te vermelden dat ter 

voorkoming van subjectiviteit aspecten als de bouwtechnische toestand, 

gebruikersbelangen, ontwerpoverwegingen en economische aspecten buiten 

beschouwing gelaten. In het traject van ontwikkeling dienen de hier genoemde 

aspecten afgewogen te worden tegen de op bouwhistorische gronden opgestelde 

waardering in deze rapportage. Naarmate monumentale waarden hoger zijn, zal 

men met meer kracht van argument moeten kunnen verdedigen dat aantasten 

nodig en toelaatbaar is. Het kan dus zo zijn dat bouwtechnische omstandigheden, 

economische belangen of bijvoorbeeld duurzaamheid er toe leidt dat monumentaal 

hoog gewaardeerde onderdelen van het object verdwijnen. De beoordeling en 

afweging is te maken door de toetsende instanties.  

 

 

1.4  De waarderingsmethodiek - leeswijzer 

In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek (2009) wordt ten aanzien van het 

bepalen van de monumentale waarde onderscheid gemaakt in drie gradaties, te 

weten; hoge monumentale waarde, positieve monumentale waarde en indifferente 

monumentale waarde. De begripsbepalingen in de richtlijnen laten echter veel 

onduidelijk. Vast staat dat bij alle drie de gradaties sprake is van monumentale 

waarde. Indifferente monumentale waarde dient namelijk te worden toegekend aan 

elementen die van relatief weinig belang zijn voor de structuur en/of de betekenis 

van het object. De richtlijnen laten geen ruimte om elementen aan te duiden die 

volstrekt van geen betekenis voor de structuur en/of het object. BAAC hanteert 

derhalve een vierde gradatie; geen monumentale waarde. In deze categorie zullen 

in principe elementen worden geplaatst die -relatief - recent zijn aangebracht, met 

dien verstande dat daarop uitzonderingen denkbaar zijn (bijvoorbeeld 

restauratiewerk, reconstructiewerk of een duidelijk aantoonbare toegevoegde 

kwaliteit). Deze elementen zijn veel voorkomend. Het is ook mogelijk dat ze een 

aantasting zijn van de onderdelen met een hogere monumentale waarde.  

Positieve monumentale waarde dient volgens de richtlijnen voor bouwhistorisch 

onderzoek toegekend te worden aan elementen die van belang zijn voor de 
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structuur en/of de betekenis van het object. Hoge monumentale waarde moet 

worden toegekend aan zaken die van cruciaal belang zijn voor de structuur of de 

betekenis van het object. Deze definities laten ruimte voor interpretatie doordat het 

onderscheid tussen ‘van belang’ en van ‘cruciaal belang’ niet zijn gegeven. BAAC 

geeft het verschil in definitie inhoud door positieve monumentale waarde als 

basiswaarde te beschouwen en hoge monumentale waarde toe te kennen wanneer 

sprake is van een bijzondere of uitzonderlijke situatie.  

 

In het hoofdstuk ‘waardering en waardenstelling’ zal uitvoerig worden ingegaan in 

definitie van de toetsingscriteria en de waardecategorieën om ervoor de zorgen dat 

eigenaren, planvormers en plantoetsers in onderling onderhoud de termen 

eenduidig hanteren. Tevens wordt een vertaalslag gegeven van de vastgestelde 

monumentale waarden naar praktische handvaten met het oog op mogelijke 

ingrepen. 



 

2 (Bouw)geschiedenis 

 

 

2.1 Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis 

Wouwse Plantage is een in de zestiende eeuw aangelegd planmatig landgoed. In 

het tweede kwart van de negentiende eeuw (1839) kwam het in het bezit van 

baron C.P. de Caters. Onder leiding van de nieuwe eigenaar werd het landgoed 

gewijzigd en ontstonden er nieuwe gebouwen. De huidige structuur van het 

landgoed, dienstwoningen, bedrijfsgebouwen en pachtboerderijen, dateren mede 

daardoor grotendeels uit het midden van de negentiende eeuw en vormen een 

samenhangend geheel met het kasteelachtige buitenhuis. Dit geheel heet nu 

Plantage Centrum. Ten oosten van Plantage Centrum ligt de Plantagebaan, een 

doorgaande weg en noord-zuidverbinding. Aan weerszijden van de Plantagebaan 

ligt, ten noorden van Plantage Centrum, het nieuwe dorp Wouwse Plantage. De 

oudste kern dateert uit het laatste decennium van de negentiende eeuw. 

Plantagebaan 194 maakt onderdeel uit van dit dorp.  

 

 

Uit het kadastraal onderzoek kon vrij nauwkeurig het bouwjaar van boerderij en 

schuur worden achterhaald en de ontwikkeling van het perceel worden gevolgd. 

Op de kadastrale hulpkaart uit het dienstjaar 1900 staat het nog onbebouwde 

perceel aangegeven (H 1014 en 1015). Op de kadastrale hulpkaart uit het dienstjaar 

1903, getekend in 1902, staan de grondvorm van de boerderij en schuur getekend 

Plantage Centrum 
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(H 1025). Beide zullen dus vlak voor 1902 zijn gebouwd. Vanaf 1906 wordt de 

zuidelijke hoek van het perceel in meerdere fasen tot een zelfstandig perceel 

gemaakt. Hierop wordt vervolgens rond 1911 het pand Plantagebaan 200 

gebouwd. Daarna is het perceel steeds verder opgedeeld, waardoor het huidige 

perceel minder dan een kwart van de oorspronkelijke omvang omvat. 

 

 

 

2.2 Bouwgeschiedenis 

De boerderij en schuur aan de Plantagebaan 194 te Wouwse Plantage zijn 

gebouwd in 1902. Vanaf dat jaar staat de grondvorm getekend op de kadastrale 

kaart (perceel H 1025). De meeste bouwdelen dateren uit die periode, alleen in de 

schuur zijn hergebruikte gebinten toegepast die mogelijk uit begin negentiende 

eeuw of zelfs uit de achttiende eeuw dateren. De toen ontstane grondvorm van de 

boerderij en schuur zijn behouden. Met name in het woongedeelte van de 

boerderij heeft in de jaren 70 een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden.  

 

In 1932 wordt, door de heer Van Tilburg, een bouwvergunning aangevraagd voor 

de herinrichting van de bestaande kelder ten behoeve van een melklokaaltje. De 

kelder is later (1973) gesloopt, waardoor van deze verbouwing tegenwoordig niks 

meer te zien is.  

In 1948 wordt vervolgens een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van 

een afdak aan de bestaande schuur (westzijde). Onder het afdak werden 

varkenshokken toen gerealiseerd.  

 

Topografische kaart, 

Plantagebaan 194 is 

omcirkeld 
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In 1973 wordt door de heer Van Tilburg (vermoedelijk een zoon) een 

bouwvergunning aangevraagd in het kader van ingrijpende verbouwplannen voor 

de boerderij. Tijdens deze verbouwing wordt de indeling van het woongedeelte 

aangepast. De kelder/ opkamervloer wordt gesloopt, de centrale gang wordt deels 

verbreed en ingericht als keuken en de indeling van de achtergevel wordt 

gewijzigd. Het plan is uiteindelijk iets anders uitgevoerd dan op de bouwtekening 

staat aangegeven. 

 

  

   

Bouwtekening bestaande 

situatie, 1973 

Bouwtekening nieuwe 

situatie, 1973. De witte 

lijnen geven de 

werkelijke situatie weer. 
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3Bouwhistorische beschrijving boerderij 

 

 

3.1 Bouwmassa 

Plantagebaan 194 bestaat uit een langgevelboerderij aan de straatzijde met 

daarachter een vierbeukige Vlaamse schuur. Beide bouwwerken staan op een 

rechthoekige plattegrond, zijn eenlaags en voorzien van een zadeldak. De 

grondvorm van de schuur is circa twee keer zo breed als die van de boerderij en 

de zijgevels ervan zijn lager. De nokhoogte van beide gebouwen is vrijwel even 

hoog.  

 

 

 

3.2 Exterieur  

De gevels van de boerderij zijn gemetseld in kruisverband. De gevels van het 

woongedeelte zijn uitgevoerd als spouwmuren, ter plaatse van het bedrijfsgedeelte 

als steens muren. De entreedeuren van het woon- en bedrijfsgedeelte zijn in de 

lange gevel gesitueerd, een dergelijk type wordt daarom ook een 

langgevelboerderij genoemd. Het dak is aan de achterzijde gedekt met zowel 

gesmoorde als rode pannen. Aan voorzijde was de kleur van de dakpannen niet 

goed zichtbaar vanwege de algen. Boven het woongedeelte zijn twee schoorstenen 

op de nok aangebracht. De voor- en zijgevels zijn gaaf en daar waar openingen 

De Plantagebaan met 

daarlangs de oudste 

bebouwing (eind 

negentiende eeuw) 



5     

zijn dichtgezet is de oorspronkelijke gevelindeling goed afleesbaar. In de 

achtergevel hebben de meest ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden.  

 

 

 

 

 

In de oostgevel (voorgevel) is een duidelijk onderscheid te zien tussen het woon- 

en bedrijfsgedeelte. In het woongedeelte is in het midden een deur aangebracht 

met aan weerszijden daarvan vier T-vensters met schuiframen. De deur is voorzien 

van een bovenlicht met een glas-in-loodraam. De vensters zijn aan bovenzijde 

voorzien van strekken en aan onderzijde van natuurstenen onderdorpels. Aan 

weerszijden van de vensters zijn, ten behoeve van het gevelbeeld, luiken tegen de 

gevel bevestigd. Ze hangen niet in de duimen en kunnen niet draaien. Het 

Oostgevel (voorgevel) 

aan de Plantagebaan 

Schijnluiken tegen de 

voorgevel 
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betreffen dus exemplaren uit een latere bouwperiode. Ter plaatse van het 

bedrijfsgedeelte waren oorspronkelijk twee getoogde inrijdeuren aangebracht, 

waarvan de rechter is dichtgemetseld en in die dichtzetting een loopdeur is 

aangebracht. De rechter inrijdeur was oorspronkelijk tegenover de inrijdeur in de 

westgevel gesitueerd, daar werden vermoedelijk de landbouwwerktuigen 

opgeslagen. O)p deze wijze kon men dwars door de boerderij heen rijden, zonder 

voertuigen of karren weer achteruit te hoeven manoeuvreren. Tussen de inrijdeur 

en de dichtgezette inrijdeur rechts daarvan is een halfrond stalvenster aangebracht.  

 

De voorgevel, die is gericht op de Plantagebaan, is als een representatieve gevel 

ontworpen. In de gevel bevinden zich de voordeur, voor die tijd moderne T-

vensters en onder de dakgoot een gepleisterde lijst. In de overige gevels zijn 

oorspronkelijk andere vensters en geen daklijst aangebracht. In de voorgevel 

komen geen gevelankers voor (de balken zijn blind verankerd), in de overige gevels 

wel.  

 

 

In de noordgevel (rechter kopgevel) waren oorspronkelijk op de begane grond in 

het midden een deur en aan weerszijden daarvan twee halfronde stalvensters 

gemaakt. De deuropening is dichtgemetseld, de stalvensters zijn vervangen door 

rechthoekige varianten. Op de verdieping is in het midden, boven de 

dichtgemetselde deuropening, een hooiluik aanwezig en daarboven een halfrond 

venster. Tegen de gevel zijn ter plaatse van de verdiepingsvloer en kapconstructie 

gevelankers aangebracht. 

 

Noordgevel van de 

boerderij 
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Net als in de oostgevel is in de westgevel (achtergevel) het onderscheid tussen het 

woon- en bedrijfsgedeelte nog goed te zien. De gevelindeling van het 

woongedeelte is behoorlijk gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. 

Oorspronkelijk was in het midden een deur aangebracht (tegenover de deur in de 

voorgevel) met aan weerszijden twee vensters. In 1973 is de ruimtelijke indeling 

gewijzigd en ook de gevelindeling van de achtergevel, in het metselwerk zijn de 

bouwsporen ervan nog zichtbaar. In de huidige situatie is de deur rechts in de 

gevel gesitueerd en links daarvan zijn twee vensters met grote ruiten gemaakt. Er is 

in 1973 geschoven met de gevelopeningen. Zo is het middelste venster niet 

aangebracht ter plaatse van de voormalige deur (in het verlengde van de gang), 

maar meer naar links verplaatst. De deur en vensters zijn voorzien van kleine 

bovenlichten met klepramen. Hoewel ze niet op de bouwtekening zijn getekend 

dateren ze vermoedelijk uit 1973. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte zijn een 

loopdeur en een garagedeur ingebracht. Ook de garagedeur staat niet op de 

bouwtekening uit 1973, maar hoort vermoedelijk wel bij die verbouwing. 

Westgevel van de 

boerderij 
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In de zuidgevel (linker kopgevel) zijn op de begane grond aan de linkerzijde twee 

kleine vensters aanwezig, ter plaatse van de huidige badkamer. Oorspronkelijk was 

achter de linker helft van deze gevel een kelder gesitueerd. In de plint is een spoor 

van een keldervensters te zien, dat is het enige spoor dat nog aan de kelder 

herinnert. In de achtergevel is in het metselwerk nauwelijks een bouwspoor van het 

kelderlicht te zien. De rechter helft van de gevel is begroeid met klimop, maar hier 

worden geen sporen van gevelopeningen verwacht. In de top is een groot zesruits 

schuifvenster aanwezig. Dit type vensters was oorspronkelijk ook aanwezig in de 

achtergevel, maar deze zijn in 1973 vervangen door moderne enkelruits vensters.  

 

  

Zuidgevel van de 

boerderij 

Detail met dichtgezet 

keldervenster 
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3.3 Constructie  

Kelder. In de boerderij is tegenwoordig geen kelder meer aanwezig, maar 

oorspronkelijk heeft die er wel gezeten, namelijk in het woongedeelte in de linker 

hoek aan de achterzijde. Die kelder is echter in 1973 gesloopt, alleen in de 

zuidgevel is nog een spoor van het keldervenster te zien. 

 

 

 

Vloerconstructies en dragende muren.  

In de voorkamers bestaat de begane grondvloer uit houten vloerdelen op – 

vermoedelijk – een houten balklaag. In de gang en achterkamers is de vloer 

steenachtig en voorzien van plavuizen. De vloerconstructie van de begane grond 

inclusief de afwerking is, behalve ter plaatse van de kelder, behoorlijk gaaf. Hierin is 

de oorspronkelijke ruimtelijke indeling goed afleesbaar, daarover later meer. 

 

De belangrijkste dragende muren zijn de gevels, brandmuur (die van begane grond 

tot aan de nok doorloopt) en dwarsmuren. De overspanningsrichting van de 

zoldervloerconstructie boven het woongedeelte was niet zichtbaar was. De 

zoldervloer bestaat ter plekke uit houten vloerdelen, parallel aan de lange gevels. 

Dat bevestigt het vermoeden dat de overspanningsrichting haaks op de lange 

gevels is gelegen. De dwarsmuren zijn tijdens de herindeling van 1973 beide 

grotendeels gesloopt, in de linker beuk is boven de opening in de dwarsmuur een 

onderslagbalk aangebracht. Ter plaatse van de gesloopte dwarsmuur in de rechter 

beuk, rechts van de haard, is geen onderslagbalk onder de balklaag te zien. 

Vermoedelijk is deze boven het systeemplafond aangebracht. 

Plattegrond boerderij 

met daarin aangegeven 

de brandmuur, 

dwarsmuren en 

overspanningsrichting 

van de balklaag. De 

gestippelde lijnen zijn 

vermoedens. 
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in de linker beuk van het woongedeelte is boven de opening in de dwarsmuur een 

onderslagbalk aangebracht.  

onderslagbalk 
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Boven het bedrijfsgedeelte is een enkelvoudige balklaag aanwezig die is 

overspannen tussen de brandmuur en rechter kopgevel. In het midden wordt de 

balklaag extra ondersteund door een houten onderslagbalk.  

 

 

 

Kapconstructie. De kapconstructie bestaat uit vier spanten en een brandmuur 

tussen het woon- en bedrijfsgedeelte. Het betreft een schaarspant met twee 

kreupele stijlen en een trekplaat. De blokkeels, waarop de stijlen staan, verbinden 

de kreupele stijl en de muur. Op ieder spantbeen en aan twee zijden van de 

trekplaat zijn met potlood telmerken getekend (‘1 Achter’, ‘1 Voor’, ‘2 Achter’, ‘2 

Voor’, enz.). Op het zuidelijke spant is de tekst aangebracht met onder meer de 

Bedrijfsgedeelte met 

daarboven een 

enkelvoudige balklaag. 

Kapconstructie boven 

het woongedeelte. 

Tegen de brandmuur 

zijn sporen van 

rookkanalen te zien. 
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naam ‘W.J. Jonker’ en ‘geschonken 5/10/1914’. Maar aangezien het pand in 1902 is 

gebouwd zal hij niet de aannemer zijn, het is onbekend wat hij in 1914 heeft 

geschonken. Misschien is (een deel van) de kap tussen 1902 en 1914 verbrand en 

dateert de huidige kap van 1914 als een herstelling. Van deze gebeurtenis zijn 

echter geen krantenberichten gevonden. De kapconstructie is geheel gaaf. 

 

 

 

3.4 Ruimtelijke indeling  

In de boerderij is het onderscheid tussen het woon- en bedrijfsgedeelte nog goed 

herkenbaar. Beide delen worden gescheiden door een brandmuur die vanaf de 

begane grond tot aan de nok doorloopt. In het woongedeelte is de ruimtelijke 

indeling aanzienlijk gewijzigd ten opzicht van de oorspronkelijke situatie. Zo was er 

in de brandmuur, ter plaatse van de achterkamer, oorspronkelijk (tot 1973) een 

doorgang. Vanuit het bedrijfsgedeelte is hiervan nog een spoor te zien. Op dit 

moment is er geen interne verbinding meer tussen het woon- en bedrijfsgedeelte.  

Oorspronkelijk was in het woongedeelte een centrale gang aanwezig met aan 

weerzijden vier ruimten, twee voorkamers en twee achterkamers. Een van de 

achterkamers betrof een opkamer met daaronder een kelder. De overige drie 

kamers waren voorzien van een schouw die tegen de brandmuur en linker 

kopgevel waren gesitueerd.  

Telmerk op de 

kapspanten 
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In de huidige opzet is de gangzone aan de achterzijde verbreed en ingericht als 

keuken. De kamers rechts van de gang zijn samengevoegd. De dwarsmuur met 

schuifdeuren is gesloopt. Ter plaatse van de linker inbouwkast is een nieuwe 

schouw tegen de brandmuur geplaatst, de rechter inbouwkast is nog aanwezig in 

de keuken. Van de kamers links van de gang is de opkamer gelijkvloers gemaakt 

en ingericht met badkamer en toiletruimte. De omvang van de voorkamer is nog 

gelijk aan die uit de bouwtijd, achter de ruimten met bedstedes en inbouwkast is 

de dwarsmuur gesloopt. De ruimten werden bij de gangzone getrokken. 

 

In de tegelvloer is de oorspronkelijke indeling nog goed afleesbaar. Zo zijn  de 

gangzone en de tegelvloer van de rechter achterkamer te herkennen. Ter plaatse 

van de gesloopte muren is in de vloer een circa 30 cm brede lijn van beton te zien. 

Tussen de tegelvloer van de rechter achterkamer en de houten vloer van de 

voorkamer is ter plaatse van de oorspronkelijke inbouwkasten en schuifdeur een 

Bouwtekening bestaande 

situatie, 1973 

Bouwtekening nieuwe 

situatie, 1973 
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jongere tegelvloer met gemetselde schouw aanwezig. In de vloeren zijn de posities 

van de schouwen afleesbaar.  

 

 

De gangzone is ingekort. 

De lijnen geven aan 

waar oorspronkelijk 

scheidingsmuren 

stonden. 
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De gangzone is aan de 

achterzijde verbreed ten 

behoeve van een 

keuken. De lijnen geven 

aan waar oorspronkelijk 

scheidingsmuren 

stonden. 

gangmuur 

Rechter achterkamer 

Links: oorspronkelijke 

inbouwkast in de rechter 

achterkamer. 

 

Rechts: het venster is 

niet in het verlengde van 

de voormalige gang 

geplaatst. Het venster 

zal in 1973 naar rechts 

zijn verplaatst. 
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Links: voormalige positie 

schouw (witte pijl) in de 

achterkamer en deur 

naar het bedrijfsgedeelte 

(gele pijl). 

 

Rechts: voormalige 

positie schouw (witte 

pijl) in de voorkamer. 

Links: slaapkamer en 

deur naar de hal. 

Rechts: zicht vanuit hal 

naar de slaapkamer. 

Achter de dwarsmuur 

(stippellijn) was de zone 

met bedstedes (witte 

pijl) die hoorden bij de 

slaapkamer 
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In het bedrijfsgedeelte is op dit moment een indeling met drie ruimten aanwezig. 

De ruimten worden van elkaar gescheiden door eenvoudige houten wanden met 

hergebruikte deuren. Tegen de achtergevel zijn restanten van een aanrecht met 

daarboven een betegeling te zien. De tegels zijn hetzelfde als de vloertegels die 

voor de randen in de gang zijn toegepast, vermoedelijk waren het restanten uit de 

geleverde tegelpartij. 

 

 

 

 

 

 

De verdieping is zowel in het woon- als bedrijfsgedeelte niet ingedeeld. Er zijn ook 

geen aanwijzingen gevonden dat er een indeling is geweest. 

Bedrijfsgedeelte met in 

de brandmuur een 

dichtgemetselde 

deuropening naar het 

woongedeelte. 

Bedrijfsgedeelte met een 

voormalig aanrecht 

tegen de achtergevel 

(witte pijl). 
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3.5 Interieurelementen  

Schouwen. In het woongedeelte waren oorspronkelijk drie schouwen gesitueerd, in 

de beide voorkamers en in de rechter achterkamer. Deze schouwen zijn allemaal 

afgebroken. In de vloerafwerking zijn de posities van de schouwen nog te zien. 

Tegen de linker kopgevel is het rookkanaal boven de afgebroken schouw in de 

linker voorkamer behouden. Mogelijk is achter de aftimmering in die ruimte ook 

nog een restant van de schouw aanwezig. Boven de afgebroken schouwen in de 

rechter beuk zijn tegen de brandmuur alleen nog sporen van rookkanalen te zien 

(zie paragraaf 3.3 Kapconstructies). In de rechter beuk is in het midden van de 

brandmuur in 1973 een nieuwe schouw met daarboven een rookkanaal 

aangebracht.  

 

  

 

Trappen. De trap naar de verdieping is oorspronkelijk. Bij het draaipunt is de 

hoogte van de voormalige opkamer te zien. Vanaf dat niveau wordt het een 

steektrap. Oorspronkelijk was achter de deuropening links van deze trap een trap 

naar de kelder. Onder de vloer zijn mogelijk nog restanten van de kelder en 

keldertrap aanwezig. 

Niveau voormalige 

opkamervloer 

Oorspronkelijke trap 

naar de zolder. Ter 

hoogte van de overgang 

van de kwartdraai naar 

de steektrap zal zich de 

opkamervloer hebben 

bevonden. 
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Deuren. In het pand zijn in 1973 vlakke afdekplaten op oorspronkelijke deuren 

aangebracht en er zijn nieuwe vlakke deuren aangebracht. Ter plaatse van de 

berging is een oorspronkelijke (eenvoudige) deur met twee panelen te zien. In het 

bedrijfsgedeelte bevindt zich een rijker uitgevoerde deur met vlakverdeling en 

profilering in het paneel. Eenzelfde deur komt ook terug in de westgevel van de 

schuur. Deze is mogelijk afkomstig uit het woongedeelte. 

 

 

3.6 Interieurafwerking  

Wanden. De wanden zijn afgewerkt met stucwerk of behang, vermoedelijk is dit 

allemaal in 1973 aangebracht. 

Links: deur naar de 

berging 

Rechts: deur in het 

bedrijfsgedeelte 
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Vloeren. In de voorkamer bestaan de vloeren uit onafgewerkte houten vloerdelen. 

In de gang en achterkamers is de vloer betegeld. De tegelvloer in de gangzone is 

oorspronkelijk en bestaat uit een rood-geel dambordpatroon met daaromheen een 

rand van tegels met een kruisvormig en gestreept patroon (zie foto’s in paragraaf 

3.4 Ruimtelijke indeling). De tegelvloer past bij het glas-in-loodraam boven de 

voordeur, met een rand van rode en gele vlakken. De tegelvloer ter plaatse van de 

rechter achterkamer is ook oorspronkelijk en bestaat uit zwarte tegels met een 

rand van gele tegels. De tegelvloer ter plaatse van de linker achterkamer dateert uit 

1973 en bestaat uit witte tegels. De oorspronkelijke opkamervloer zal een houten 

vloer zijn geweest. 

Houten vloeren ter 

plaatse van de 

voorkamers 
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Plafond. Boven alle ruimten zijn verlaagde plafonds gemaakt, vermoedelijk dateren 

ze allemaal uit 1973. Ze bestaan grotendeels uit zachtboard en systeemplaten. 
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4 Bouwhistorische beschrijving schuur 

 

4.1 Exterieur 

De schuur bestaat uit drie gemetselde gevels en één houten gevel. De gemetselde 

gevels zijn gemetseld in kruisverband en steens dik. Tegen de houten gevel is in 

1948 een aanbouw geplaatst, ten behoeve van drie varkenshokken. Het dak is 

gedekt met gesmoorde en rode pannen, aan de oostzijde zijn bij de onderste rand 

‘tuile du nord’ dakpannen toegepast. Aan de oostzijde zijn onder de pannen geen 

strodokken (tegen tocht en stuifsneeuw) toegepast, aan de westzijde wel. In alle 

gevels hebben aanpassingen plaatsgevonden, de westgevel (houten gevel) is het 

minst gaaf. 

 

In de gemetselde oostgevel zijn twee loopdeuren te zien, drie (oorspronkelijk vier) 

kleine staldeuren, vier halfronde stalvensters en één rechthoekig stalvenster. Uit de 

lage staldeuren blijkt dat de ruimte achter deze gevel oorspronkelijk als stal voor 

varkens is gebouwd. Een aantal halfronde stalvensters is boven de staldeuren 

gesitueerd, vermoedelijk ten behoeve van daglichttoetreding bij het openen van de 

deurtjes. Eén staldeur opening is dichtgemetseld, links daarvan bevindt zich het 

afwijkende rechthoekige stalvenster. Onder de dakrand zijn zes gevelankers 

waarneembaar, waarvan de middelste vier de balken onder de hildes 

(zijbeukzoldertje) met de muur bevestigen.  

Oostgevel schuur 
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In de gemetselde noordgevel (kopgevel) is de vierbeukige opzet afleesbaar. In de 

rechter twee beuken zijn dubbele deuren gesitueerd, waarvan de linker een hoge 

dubbele inrijdeur betreft en de rechter een lagere dubbele mestdeur. In de rechter 

beuk waren vermoedelijk varkensstallen aanwezig, links daarvan was de beuk voor 

de landbouwwerktuigen. Links van de hoge inrijdeur is een dichtgemetseld laag 

staldeurtje te zien (vergelijkbare hoogte als de staldeuren in de oostgevel), mogelijk 

was hierachter ook ooit een stalruimte aanwezig. Ten westen daarvan, ter plaatse 

van de aanbouw uit 1948, is een deur en halfrond stalraam aanwezig. Het 

metselwerk is gevoegd met een zacht kalkmortel (het bindmiddel is verdwenen, het 

is bijna zand), op sommige plaatsen is de mortel door erosie vrijwel volledig 

verdwenen. Boven de rechter inrijdeur is een deel hersteld met portlandcement. Ter 

hoogte van de dwarsbalken en de hilde en onder de dakrand zijn gevelankers 

aangebracht. 

Noordgevel schuur 
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Tegen de houten westgevel staat een gemetselde aanbouw. De oorspronkelijke 

gevel bestaat deels uit gepotdekselde houten beplating tegen houten stijlen, deels 

uit een geïmproviseerde gevelbeplating (plastic) en deels uit een gemetseld 

geveldeel aan de zuidzijde. Uit de naad tussen het metselwerk van deze muur en 

de zuidgevel blijkt dat dit gemetselde geveldeel niet oorspronkelijk is. In de gevel 

zijn deuropeningen gemaakt met hergebruikte deuren naar de varkenshokken. 

Deze gevel is het minst gaaf. 

Westgevel schuur 

Westgevel schuur, vanuit 

het interieur 
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Net als in de noordgevel is ook in de gemetselde zuidgevel (kopgevel) de 

vierbeukige opzet afleesbaar. Oorspronkelijk was de indeling vrijwel hetzelfde, dus 

spiegelsymmetrisch ten opzichte van de andere kopgevel. In de meest linker beuk 

is een dichtgezette dubbele mestdeur waarneembaar, in de noordgevel is deze 

deuropening gehandhaafd. Rechts daarvan is, net als in de noordgevel, een hoge 

dubbele inrijdeur gemaakt. In de linker deur daarvan bevindt zich een kleine 

inloopdeur, de rechter deur is tweedelig. Deze deuren werden waarschijnlijk 

gebruikt als toegang naar de deel in de middenbeuk. In de meest rechter beuk 

bevindt zich ook een loopdeur. Deze is niet oorspronkelijk, want links van deze 

deur is een spoor van een dichtgezette en getoogde voorganger waarneembaar. 

Hoewel de gebinten niet tegen de gevel zijn bevestigd, is het toch opmerkelijk dat 

deze dichtgezette deuropening zich op de grens van twee beuken bevindt, onder 

een gevelanker. Het anker verbindt een dwarsbalk (tussen de stijl en de muur) met 

de muur. In de gevel zijn twee halfronde stalvensters te zien, namelijk in de 

dichtgezette mestdeuropening en links van de loopdeur.  

 

 

4.2 Constructie 

In de schuur is een indrukwekkende constructie aanwezig die bestaat uit vier 

gebinten. De gebinten verdelen de plattegrond in vier beuken. De middelste twee 

beuken worden gevormd door een ankerbalkgebint met een extra stijl (steunpunt) 

in het midden. De stijlen zijn gefundeerd op gemetselde poeren. De ankerbalk is 

veel hoger dan gebruikelijk. In de beuk achter de hoge inrijdeuren in de kopgevels 

zijn de korbeels hoger geplaatst en korter dan aan de andere kant. Het is duidelijk 

dat deze beuk was bedoeld voor grote landbouwwerktuigen met hoge hooibergen. 

Noordgevel schuur 
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In de andere beuk onder de ankerbalk werd het hooi vermoedelijk opgeslagen 

(tasruimte). Aan weerszijden van het ankerbalkgebint bevinden zich lage zijbeuken, 

die eveneens hoger zijn dan gebruikelijk. Aan de westzijde (houten gevel) liggen de 

hildes op stijlen, aan de oostzijde (gemetselde gevel) liggen ze in het metselwerk 

en zijn daarmee verankerd. Op de ankerbalk staat een schaarspant waarbij de 

spantbenen aan de bovenzijde halfhouts zijn verbonden. De houtsoort lijkt anders 

te zijn dan die van de gebinten. Dit duidt op een faseverschil tussen de gebinten 

en de kap. 

  

Bij ieder gebint zijn alle onderdelen voorzien van opeenvolgende gehakte 

telmerken (I – IIII). Op het kapspant en de hildes aan de oostzijde zijn de telmerken 

niet aangetroffen. Hieruit blijkt dat de gebinten bij elkaar horen en gaaf zijn. De 

kapspanten en hildes horen er mogelijk niet bij. Het vermoeden is dat de gebinten 

zijn hergebruikt en van elders afkomstig zijn. Ze zijn vroeg negentiende eeuws of 

zelfs achttiende eeuws. 

 

Constructie schuur 
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Constructie schuur 

Kapspant 
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4.3 Ruimtelijke indeling 

Zoals hierboven beschreven was de beuk achter de hoge inrijdeuren geschikt voor 

het binnenrijden van hoge landbouwwerktuigen. De beuken ten westen daarvan 

vormden de tasruimte voor hooiopslag. De beuk ten oosten daarvan was bestemd 

voor varkenshokken, dat is afleesbaar aan de gevels. Tegen de westgevel is later 

nog een aanbouw geplaatst voor drie extra varkenshokken. 

Kapspant met telmerken 

Aansluiting hilde en stijl 

(westgevel) 
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4.4 Vloerafwerking 

De vloer van de schuur is afgewerkt met diverse soorten stenen en deels is deze 

voorzien van een laag cement. 

 

 

 

deel 

tasruimte 

Varkenshokken (1948) 

varkenshokken Plattegrond schuur 

Vloerafwerking schuur 
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Vloerafwerking 

varkenshok 
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5 Waardering 

5.1 Waardendefinities 

Om een proces van planvorming, plantoetsing en vergunningverlening soepel te 

laten verlopen, is het van belang dat alle betrokken partijen hetzelfde verstaan 

onder monumentale waarden en hun gradaties alsmede de door de bouwhistoricus 

gehanteerde toetsingscriteria. Dit hoofdstuk begint dan ook met het definiëren van 

de waarde-categorieën en de criteria authenticiteit en zeldzaamheid. De 

waardencategorieën en toetsingscriteria zijn voorgeschreven in de richtlijnen voor 

bouwhistorisch onderzoek zonder dat daarbij aangegeven wordt wat daar precies 

onder wordt verstaan.  

 

In de inleiding van dit rapport is monumentale waarde in de context van gebouwd 

erfgoed omschreven als: een term waarmee objecten worden aangeduid die voor 

de samenleving als geheel belangrijk worden gevonden, vaak met het oog op de 

eigen cultuur en identiteit. Op academisch niveau ligt de nadruk van oudsher sterk 

op architectuur en vormgeving. Van oudsher worden vooral die gebouwen als 

monument aangewezen waarvan het exterieur duidelijke karakteristieken heeft van 

een bepaalde architectuurperiode. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht 

voor historische constructies in, en de historische gebruiksfunctie van, gebouwen.  

 

De bouwhistoricus heeft volgens de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek twee 

primaire toetsingscriteria tot zijn beschikking om onderscheid te maken in 

waardengradaties. Het betreft de mate van authenticiteit én de mate van 

zeldzaamheid. Het begrip authenticiteit is op zichzelf niet complex. Authenticiteit 

staat gelijk aan echtheid, ‘zoals op het moment van ontstaan’ en, ongewijzigd. Men 

moet er hierbij wel voor waken dat de focus hierbij niet onevenredig op de eerste 

bouwfase wordt gelegd. Het is immers mogelijk dat een twee, derde of zelfs vierde 

bouwfase ook monumentale waarde vertegenwoordigt. Een bepaalde ingreep kan 

bijvoorbeeld zeer karakteristiek zijn voor een bepaalde tijd. Als dat het geval is, dan 

spreekt men in bouwhistoriekringen van (bouw)historische gelaagdheid. Feitelijk 

kent men hierbij een zekere monumentale waarde toe aan één of meerdere 

bouwfasen waarbij authentieke relicten uit die fasen er nog aanwezig zijn.  

 

Het begrip zeldzaamheid kan bij bouwhistorisch en waardenstellend onderzoek niet 

absoluut worden bepaald. Daarvoor ontbreekt het aan kwantitatieve informatie. 
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Daarnaast speelt parten dat niet altijd duidelijk is wat het referentiegebied precies 

is. Op plaatselijk niveau is een bouwkundige onderdeel eerder zeldzaam dan op 

provinciaal of zelfs landelijk niveau. Daarnaast kan de mate van zeldzaamheid vaak 

niet los worden gezien van de mate van authenticiteit. Immers een hogere mate 

van authenticiteit is per definitie zeldzamer.  

 

Bij het opstellen van een waardenstelling schrijven de richtlijnen voor 

bouwhistorisch onderzoek drie categorieën voor: hoge monumentale waarde, 

positieve monumentale waarde en indifferente monumentale waarde. De termen 

zijn goed toe te passen, wanneer men weet wat er onder wordt verstaan. Positief is 

feitelijk een bevestiging, een ‘ja’ antwoord. Positieve monumentale waarde wil dus 

niet veel anders zeggen dat dat er inderdaad sprake is van monumentale waarde. 

BAAC beschouwt positieve monumentale waarde als basis waarde.  

De indicator hoog wordt toegepast om te verheffen. Er is niet zomaar sprake van 

monumentale waarde (positief), maar van bijzonders. De lastigste term in gebruik is 

de term indifferent wat letterlijk onverschillig betekent. In de richtlijnen voor 

bouwhistorisch onderzoek worden indifferente monumentwaarden gedefinieerd als 

zaken die van relatief weinig belang zijn voor de structuur en/of de betekenis van 

het object (of gebied). Het lastige daaraan in de koppeling van indifferent en 

waarden, wat suggereert dat er wel sprake is van waarden, maar dat die niet in 

verhouding staan tot de positieve en eventueel hoge monumentale waarden.  

Het is om die reden dat BAAC in haar rapporten een vierde categorie hanteert, 

namelijk de categorie: geen monumentale waarde. Vaak gaat het hierbij om 

recente(re) afwerkingen, zoals vloerbedekkingen, behangsels, gipsplafonds en 

dergelijke.    

 

Gesimplificeerd kan worden gesteld dat wanneer sprake is van een authentieke én 

zeldzame situatie, hoge monumentale waarde dient te worden toegekend. In geval 

een toestand authentiek is maar niet zeldzaam (of omgekeerd), is in dat positieve 

monumentale waarde op zijn plaats. Indifferente monumentale waarde tenslotte is 

de categorie waaronder zaken worden geschaard wanneer van een authentieke en 

zeldzame toestand in het geheel geen sprake is.  

 

- Hoge monumentale waarde: van cruciaal belang voor de structuur en/of de 

betekenis van het object of gebied (bijzonder of uitzonderlijk). 

Voor onderdelen waaraan hoge monumentale waarde is toegekend, geldt dat het 

behoud daarvan een zeer zwaar wegende factor is bij de afweging van algemene 

belangen (de betekenis van het monument voor de samenleving) tegen de 

belangen van de eigenaar/ontwikkelaar. In principe is al bij de planvorming het 
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behoud van deze onderdelen een gegeven/uitgangspunt. Aanpassingen zijn 

denkbaar wanneer de bestaande monumentale waarde wordt versterkt 

(bijvoorbeeld door herstel van details, terugbrengen van oorspronkelijke 

kleurstellingen, het verwijderen van waarde-verstorende elementen  of eventueel 

reconstructie). Indien de waarde wordt aangetast, geldt dat ingrepen met zorg 

moeten worden uitgevoerd waarbij de historische architectuur van het gebouw 

maatgevend is. Aanpassing van elementen met hoge monumentale waarde kan 

gevolgen hebben voor de monumentale status van het gebouw.   

 

- Positieve monumentale waarde: van belang voor de structuur en/of de 

betekenis van het object of gebied,  omwille van de (redelijk) hoge mate van 

authenticiteit en/of zeldzaamheid (basiswaarde). 

Voor onderdelen waaraan positieve monumentale waarde is toegekend, geldt dat 

er bij het maken van verbouwingsplannen, vanuit bouwhistorisch oogpunt, 

gestreefd moet worden naar zoveel mogelijk behoud er van. Het monumentale 

belang van deze elementen dient zorgvuldig afgewogen te worden tegen de 

belangen van de eigenaar/ontwikkelaar. Aanpassingen van positief gewaardeerde 

onderdelen zijn denkbaar wanneer het karakter en de monumentale waarde van 

het geheel blijven bestaan of eventueel worden versterkt. Substantiële aantasting 

van positief gewaardeerde onderdelen kan gevolgen hebben voor de monumentale 

status van het gebouw.  

 

- Indifferente monumentale waarde: van relatief weinig belang voor de 

structuur en/of de betekenis van het object als gevolg van een aantasting van 

de mate van authenticiteit of de veelvoorkomendheid.  

Vanuit bouwhistorisch oogpunt bestaan er geen zwaarwegende argumenten om 

het volledige behoud van indifferent gewaardeerde onderdelen na te streven. 

Wijzigingen behoren doorgaans tot de mogelijkheden, sloop in veel gevallen ook. 

Reconstructief herstel kan in sommige gevallen leiden tot opwaardering van 

indifferent gewaardeerde onderdelen. 

 

- Geen monumentale waarde  

Vanuit bouwhistorisch oogpunt bestaan er geen argumenten om het behoud van 

elementen zonder monumentale waarde na te streven. Wijzigingen of zelfs sloop 

behoren zonder voorbehoud omwille van bouwhistorie of de monumentale status 

tot de mogelijkheden en kunnen in het geval het verstorende elementen zijn, zelfs 

een positief effect hebben op de beleving van de monumentale waarde van het 

complex als geheel.  
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5.2 Cultuurhistorische waardering 

 

5.2.1 Algemene historische waarde 

 Plantagebaan 194 is van belang als uitdrukking van een sociaal-

economische ontwikkeling, met name vanwege de verbondenheid met het 

dorp Wouwse Plantage. Het dorp is verbonden met het landgoed Wouwse 

Plantage en het bos De Wouwse Plantage. 

 Plantagebaan 194 is niet van belang als uitdrukking van een culturele, 

geestelijke, geografische, landschappelijke, bestuurlijke, technische of 

typologische ontwikkeling of wegens de innovatieve waarde of 

pionierskarakter. 

 

5.2.2 Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden 

 Plantagebaan 194 is van belang als essentieel onderdeel van de oudste 

kern van het dorp Wouwse Plantage dat zich heeft gevormd aan 

weerszijden van de Plantagebaan (lintbebouwing). Er is geen sprake van 

een beschermd dorpsgezicht. De voorgevel van de boerderij, die gericht is 

op de Plantagebaan, is ontworpen als een representatieve gevel. Deze is 

van belang wegens de relatie met de Plantagebaan en voor het aanzien 

van het dorp. 

 Plantagebaan 194 is van belang als boerderijcomplex dat bestaat uit een 

boerderij aan de straatzijde en een daarachter gelegen schuur.  

 Plantagebaan 194 is van weinig belang wegens de verkaveling. Het 

oorspronkelijke kavel is de afgelopen eeuw steeds verder opgedeeld. De 

omvang van het huidige perceel is minder dan een kwart van de 

oorspronkelijke omvang. 

 

5.2.3 Architectonische waarden 

 Plantagebaan 194 is van (enig) belang voor de geschiedenis van de 

architectuur. De voorgevel is in een traditionalistische bouwstijl ontworpen 

met een symmetrische gevelindeling van het woongedeelte, met T-

vensters, (gereconstrueerde schijn-) luiken en een gepleisterde daklijst. 

 Plantagebaan 194 is van (enig) belang wegens de esthetische kwaliteiten. 

Het is zorgvuldig en degelijk gebouwd. In de voorgevel en zijgevels is het 

oorspronkelijke gevelbeeld vrij goed gehandhaafd, daar waar openingen 

zijn dichtgemetseld zijn de bouwsporen goed zichtbaar. De achtergevel is 

van weinig belang wegens de esthetische kwaliteiten. 
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 Met uitzondering van de vloerafwerking is Plantagebaan 194 van weinig 

belang wegens de interieurafwerking. In de jaren 70 is het interieur 

ingrijpend vernieuwd. In de vloerafwerking is de oorspronkelijke ruimtelijke 

indeling nog goed herkenbaar. 

 Het is onbekend wie de architect is van boerderij en schuur. Binnen de 

kaders van deze verkenning kan daarom ook niet vastgesteld worden of 

de gebouwen van belang zijn voor het oeuvre van die (onbekende) 

architect. 

5.2.4 Bouwhistorische waarden 

 Met uitzondering van de gebinten in de schuuris Plantagebaan 194 verder 

van weinig belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek. De 

gebinten in de schuur zijn vierbeukig en hoger dan gebruikelijk. Ze zijn 

gaaf en zeldzaam. 

 Plantagebaan 194 is van belang vanwege de afleesbaarheid van de 

bouwgeschiedenis. In alle gevels van de boerderij en schuur, met 

uitzondering van de achtergevel van de boerderij, zijn openingen zodanig 

dichtgemetseld dat de oorspronkelijke gevelindeling nog afleesbaar is. De 

oorspronkelijke indeling van de achtergevel en het interieur van het 

woongedeelte is, als gevolg van de verbouwing uit de jaren 70, niet meer 

afleesbaar. 

 Plantagebaan 194 is van weinig belang wegens het materiaalgebruik.  

 

5.2.5 Waarden vanuit de gebruikshistorie 

 Plantagebaan 194 is van belang vanwege de ordening van de gebouwen 

langs de Plantagebaan.  

 Plantagebaan 194 is van belang vanwege de afleesbaarheid van de 

oorspronkelijke functie als boerderij. In de gevels van de boerderij is het 

onderscheid tussen het woon- en bedrijfsgedeelte goed herkenbaar. Ook 

in de schuur is afleesbaar dat de varkenshokken in de lage zijbeuken 

waren gesitueerd en de doorgang en tasruimte in de twee middelste 

beuken.  

 

  



 Bouwhistorische verkenning 36 

5.3 Bouwhistorische waarde 

 

Kernwaarde 

De kernwaarde van dit boerderijcomplex is gelegen in de samenhang tussen 

boerderij en schuur. In de boerderij is het woon- en bedrijfsgedeelte herkenbaar, 

zowel in de gevels als in de ruimtelijke indeling. In de schuur wordt de kernwaarde 

bepaald door de gebinten en de afleesbaarheid van het functioneren van de schuur 

in de gevels. 

 

Boerderij  

 

Hoge monumentale waarde 

1. Hoge monumentale waarde wordt toegekend aan de oorspronkelijke delen van 

de gevels, omdat deze van cruciaal belang zijn voor de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke structuur van de boerderij. Het meest oorspronkelijk zijn de 

voorgevel en de beide zijgevels. In de achtergevel hebben de meeste wijzigingen 

plaatsgevonden. De gewijzigde gevelopeningen en inboetingen in de gevel hebben 

een indifferente monumentwaarde. 

2. Hoge monumentale waarde wordt toegekend aan de brandmuur tussen het 

woon- en bedrijfsgedeelte, omdat deze van cruciaal belang is voor de 

herkenbaarheid van het onderscheid tussen het woon- en bedrijfsgedeelte. De 

brandmuur scheidt deze delen van de begane grond tot aan de nok. 

3. Hoge monumentale waarde wordt toegekend aan de gangmuren en restanten 

van de dwarsmuren in het woongedeelte, omdat deze van cruciaal belang zijn voor 

de herkenbaarheid van de oorspronkelijke structuur van het woongedeelte.  

4. Hoge monumentale waarde wordt toegekend aan de vloerafwerking in het 

woongedeelte, met uitzondering van de vloer ter plaatse van de voormalige kelder, 

omdat hierin de oorspronkelijke ruimtelijke indeling afleesbaar is.  

 

Positieve monumentale waarde 

5. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de zoldervloerconstructie 

en vloerdelen in het bedrijfsgedeelte, omdat deze van belang zijn voor de 

oorspronkelijke structuur van de boerderij. 

6. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de zoldervloer in het 

woongedeelte, omdat deze van belang is voor de oorspronkelijke structuur van de 

boerderij. De zoldervloerconstructie (balklaag) was niet zichtbaar vanwege 

verlaagde plafonds, de waarde ervan dient nader bepaald te worden als de 

verlaagde plafonds zijn verwijderd.  

7. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de kapconstructie in het 

woon- en bedrijfsgedeelte, omdat deze van belang is voor de oorspronkelijke 

structuur van de boerderij. 
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8. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de binnenwanden in het 

bedrijfsgedeelte, omdat deze van belang zijn voor de oorspronkelijke ruimtelijke 

indeling van de boerderij. 

9. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan secundaire binnenwanden 

in het woongedeelte (ter plaatse van voormalige/ behouden inbouwkasten en om 

de trap), omdat deze van belang zijn voor de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke ruimtelijke indeling van de boerderij. 

10. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de trap naar de zolder, 

omdat deze van belang is voor de oorspronkelijke ruimtelijke indeling van de 

boerderij. 

 

 

Indifferente monumentale waarde 

11. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de in de jaren 70 

toegevoegde gevelopeningen, omdat deze van relatief weinig belang zijn voor het 

oorspronkelijke gevelbeeld van de boerderij. De herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke gevelindeling is erdoor verdwenen 

12. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de dichtzetting in de 

brandmuur tussen het woon- en bedrijfsgedeelte, omdat deze van relatief weinig 

belang is voor de herkenbaarheid van de hoofdindeling van de boerderij (wonen-

bedrijfsgedeelte).  

13. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de in de jaren 70 

toegevoegde binnenwanden in het woongedeelte, die aansluiten op de 

oorspronkelijke structuur. Deze zijn van relatief weinig belang voor de 

herkenbaarheid van de oorspronkelijke ruimtelijke indeling van de boerderij. 

14. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de in de jaren 70 

toegevoegde schouw in het woongedeelte. Deze is van relatief weinig belang voor 

de herkenbaarheid van de oorspronkelijke ruimtelijke indeling van de boerderij. 

 

Geen monumentale waarde 

15. Geen monumentale waarde wordt toegekend aan niet oorspronkelijke 

interieurelementen en afwerkingen die in de jaren zeventig zijn aangebracht en 

waarbij geen kwaliteit aan het gebouw is toegevoegd. Het gaat om de binnenmuur 

bij het keukenblok en het keukenblok zelf, de badkamer, het toilet, de verlaagde 

vloer (en afwerking) ter plaatse van de voormalige kelder. Deze verstoren de 

herkenbaarheid van de oorspronkelijke indeling. 

 

Nader te bepalen 

16. Vanwege de plafondafwerking was de zoldervloerconstructie in het 

woongedeelte niet zichtbaar. Hiervan kon de monumentwaarde niet worden 

vastgesteld. 
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Schuur 

Hoge monumentale waarde 

1. Hoge monumentale waarde wordt toegekend aan de gemetselde gevels (oost, 

noord, zuid) en gevelindeling, omdat deze van cruciaal belang zijn voor de 

herkenbaarheid van de oorspronkelijke structuur en functie van de schuur. 

2. Hoge monumentale waarde wordt toegekend aan de vier (vermoedelijk 

hergebruikte) ankerbalkgebinten, omdat deze van cruciaal belang zijn voor de 

herkenbaarheid van de oorspronkelijke structuur van de schuur.  

 

Positieve monumentale waarde 

3. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de kapconstructie 

(schaargebint), omdat deze van belang is voor de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke structuur van de schuur. 

4. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de houten gevel aan 

westzijde, omdat deze van belang is voor de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke structuur van de schuur. 

5. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de houten wand tussen de 

deel en de oostelijke zijbeuk, omdat deze van belang is voor de herkenbaarheid 

van de oorspronkelijke structuur van de schuur. 

6. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de vloerafwerking, omdat 

deze van belang is voor de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie van de 

schuur. 

 

Indifferente monumentale waarde 

- 

 

Geen monumentale waarde 

7. Geen monumentale waarde wordt toegekend aan het afdak aan westzijde, 

omdat deze afbreuk doet aan de herkenbaarheid van de oorspronkelijke structuur 

van de schuur. 
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Over BAAC 
 

 

- Het bedrijf 

BAAC is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich sinds de oprichting in 2000 

bezig houdt met cultuurhistorie in de breedste zin van het woord. BAAC voert alle 

mogelijke facetten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en beschikt 

over een groot aantal specialisten. Het bedrijf heeft ongeveer 80 werknemers in 

dienst, verdeeld over vestigingen in Deventer, ’s-Hertogenbosch en Drongen 

(Vlaanderen). Bouwhistorie is van begin af aan één van de pijlers van het bedrijf. De 

afdeling bouwhistorie bestaat uit: 

 

De afdeling bouwhistorie bestaat uit: 

- ir. Rob Gruben (bouwhistorisch onderzoek en fotogrammetrie) 

- drs. ing. Geert Oldenmenger (bouwhistorisch, architectuurhistorisch en 

cultuurhistorisch onderzoek) 

- ir. L. Zaaijer (bouwhistorisch en kleurhistorisch onderzoek) 

- drs. Hans Willems (historisch onderzoek) 

- Petra Doeve (dendrochronoloog) 

 

 


