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Verantwoording 

 

Ter voorbereiding van het Bestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie 2013 heeft Giesen-

Geurts Monumentenadvies in februari en maart 2013 in opdracht van de gemeente Westervoort de 

bestaande lijst met beeldbepalende panden geactualiseerd en verwerkt tot onderhavig rapport. 

Uitgangspunt vormden de lijst met beeldbepalende panden van de gemeente Westervoort uit 1987 

en de MIP-inventarisatie van de provincie Gelderland uit 1990-1991. De panden zijn met behulp van 

Google Earth en Google Maps bekeken en tevens vanaf de openbare weg gefotografeerd. Er is per 

pand een korte omschrijving gemaakt en een motivering waarin staat waarom het pand van belang is 

voor Westervoort. De verouderde term ‘beeldbepalend pand’ is vervangen door de term 

‘karakteristiek’ pand. Enkele panden zijn van de lijst afgevoerd (zie bijlage). Deze panden hebben 

door verbouwingen aan cultuurhistorische waarden ingeboet of voldoen niet aan de hedendaagse 

criteria voor karakteristieke panden.  

 

Adreslijst karakteristieke panden Westervoort: 

 

Brouwerslaan 1a    (voormalige) Gereformeerde kerk   p. 6 

Dorpstraat 1  Manusstede  woonhuis     p. 8 

Dorpstraat 2 – Klapstraat 1   woonhuis     p. 10 

Dorpstraat 3  Pomona  woonhuis     p. 12 

Dorpstraat 36     woonhuis     p. 14 

Dorpstraat 42  t Klooster  (voormalig) klooster    p. 16 

Dorpstraat 53      woonhuis     p. 18 

Dorpstraat 59      boerderij     p. 20 

Dorpstraat 62   Huize Zonnebloem woonhuis     p. 22 

Dorpstraat 76      (voormalig) gemeentehuis   p. 24 

Dorpstraat 78-80     woonhuis     p. 26 

Dorpstraat 83     boerderij     p. 28 

Dorpstraat 84-86     gemeentehuis     p. 30 

Dorpstraat 109   St. Werenfridus  RK kerk  en pastorie    p. 34 

Goltackers 98   De Ploeg  boerderij     p. 38 

Hamersestraat 5    woonhuis (voormalige pastorie)  p. 40 

Heilweg 50      boerderij     p. 42 

Klapstraat 23   De Ouwe Meule werkplaats (schuur)    p. 44 

Klapstraat 39      boerderij     p. 46 
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Klapstraat 60   Kraaienhof  boerderij     p. 48 

Klapstraat 78   Smitshof  boerderij     p. 50 

Klapstraat 112   Huize Vredenburg boerderij / havezate    p. 52 

Klapstraat 172      boerderij (woning)    p. 54 

Klapstraat 172 a t/m k     boerderij (landbouwschuur)   p. 56 

Klapstraat 184      boerderij     p. 58 

Klapstraat 185-185a De Langemaat  boerderij (woning en schuur)   p. 60 

Pals 14-16      boerderij     p. 64 

Pals 18       boerderij     p. 66 

Pals 23    Gimmershof  boerderij     p. 68 

Schans 1   Lentsenburg  boerderij / havezate    p. 70 

Schans  7      gedeelte van een schuur   p. 72 

Schans 8      boerderij     p. 74 

Schans 9-10     boerderij     p. 76 

IJsseldijk 82-84      (voormalige) winkel en café   p. 78 

IJsseldijk 88     boerderij     p. 80 

Zuidelijke Parallelweg 3    baanwachtershuisje    p. 82 

Zuidelijke Parallelweg 7    baanwachtershuisje    p. 84 
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Brouwerslaan 1a Westervoort  
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Brouwerslaan 1a Westervoort (zie ook Hamersestraat 5) 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Brouwerslaan 1a  

postcode + plaats : 6931 AC WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Gereformeerde Kerk 

oorspr.functie  : kerk 

huidige functie  : galerie en kantoor 

bouwjaar  : 1937  

verbouwingen  : zijbeuk en aanbouw 1995 

bouwstijl  : traditionalisme (Delftse School) 

bouwtype  : zaalkerk 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 04-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Kerkgebouw samengesteld uit een zaalkerk met jongere zijbeuk en aanbouw. De hoofdentree in de 

kopse gevel was voorheen vanaf de Hamerstraat bereikbaar, via een paadje naast de pastorie 

Hamersestraat 5. De zaalkerk in sobere traditionalistische stijl (Delftse school) naar ontwerp van J.E. 

Rothuizen uit 1937, is opgetrokken in gemêleerde baksteen in Noords metselverband. Het zadeldak 

tussen tuitgevels is gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Aan de voorzijde staat 

een dakruiter met zinken spits. De hoofdentree is een opgeklampte dubbele deur onder bakstenen 

toog, met voorheen onder het luifeltje in zwarte ijzeren letters de naam ‘Gereformeerde Kerk’. 

Rechts van de deur bevindt zich de eerste steen. Twee rechthoekige stalen raampje met blank glas-

in-lood flankeren de deur en in de topgevel is een rond raam aanwezig. De zijgevels (voorzien van 

kleine steunberen) en achtergevel hebben getoogde stalen ramen, deels met glas-in-lood in 

geometrisch motief. De zijbeuk dateert uit 1995 en is nagenoeg identiek aan de zaalkerk. De glas-in-

loodramen zijn hergebruikt en dateren uit 1937. De lage uitbouw met karakteristieke halfronde 

ruimte aan de achterzijde dateert eveneens uit 1995. 

 

Motivering: 

Brouwerslaan 1a uit 1937 en 1995 is van belang voor Westervoort als voorbeeld van een 

Gereformeerde zaalkerk naar ontwerp van architect J.E. Rothuizen (later ‘Rotshuizen’ genaamd) uit 

Arnhem. Er is sprake van een zeer sobere, zorgvuldige vormgeving, materialisering, gevelindeling en 

detaillering in traditionalistische stijl (Delftse School). De kerk werd in 1995 uitgebreid met een 

nagenoeg identieke zijbeuk en een eigentijdse vorm gegeven uitbouw met halfronde ruimte. Door de 

zorgvuldige toepassing van materialen en details sluit deze zeer goed aan bij de oude kerk. Het 

ontwerp is van architect Jan Westerveld uit Westervoort.  

De uit 1920 daterende woning Hamersestraat 5 is de voormalige pastorie, gebouwd bij de 

Gereformeerde kerk uit omstreeks 1890 (gesloopt). Deze pastorie is eveneens een karakteristiek 

pand.  

De kerk staat op de hoek van de Brouwerslaan en Hamersestraat. De Hamersestraat maakt deel uit 

van het oude wegenpatroon van Westervoort en is het oostelijke verlengde van de Dorpstraat, dat 

richting de havezate Hamerden en de dorpen Duiven en Zevenaar loopt.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999,  Wikipedia Westervoort en 

J.E. Rothuizen, reliwiki  
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Dorpstraat 1 Westervoort 
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Dorpstraat 1 Westervoort 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 1 

postcode + plaats : 6931 BA WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Manusstede 

oorspr.functie  : woonhuis met schuur 

huidige functie  : woonhuis met schuur 

bouwjaar  : 1901 

verbouwingen  : kleine aanpassingen ten behoeve van wooncomfort zoals dakramen 

bouwstijl  : traditioneel met invloeden van neorenaissance 

bouwtype  : burgerwoning , rentenierswoning 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 25-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De vrijstaande burgerwoning of rentenierswoning Manusstede uit 1901 ligt in een bocht van de 

straat en wordt door een voortuin daarvan gescheiden. Rechts is een oprit naar het erf. Links achter 

het huis staat een schuur onder zadeldak, gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord-pannen. 

Het huis staat evenwijdig aan de straat, heeft een nagenoeg vierkante plattegrond en is opgetrokken 

in baksteen in kruisverband en anderhalve bouwlaag hoog onder een afgeknot schilddak gedekt met 

gesmoorde platte Friese pannen. Aan de achterzijde bevindt zich een kleine lage uitbouw. De 

zijgevels zijn wit gepleisterd. De symmetrisch ingedeelde in neorenaissance-trant uitgevoerde 

voorgevel is opgetrokken in schoon metselwerk op een grijs geschilderde plint, met hoekpilasters, 

banden (pseudo-speklagen) en een gekorniste kroonlijst. Centraal bevindt zich de hoofdentree: een 

paneeldeur met hardstenen stoep, glas, siersmeedwerk en bovenlicht. De deur wordt geflankeerd 

door twee T-schuifvensters met stores (louvre-luiken). Boven de deur en de vensters bevinden zich 

ontlastingsbogen met gepleisterde aanzetstenen en een diamantkopvormige sluitsteen. De 

boogvelden zijn ingevuld met (nieuwe?) gekleurde tegels. Ter hoogte van de ontlastingsbogen zijn 

staafankers in de gevel zichtbaar. De naam Manusstede is geschilderd in de kroonlijst en verwijst 

naar het ‘woonhuis van Manus’. Onderaan rechts  in de voorgevel bevindt zich een eerste steen. In 

de zijgevels zijn verschillende vensters met luiken aanwezig.  

 

Motivering: 

Dorpstraat 1 uit 1901 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering zeer gaaf bewaard woonhuis van het type burgerwoning of rentenierswoning. Er is 

sprake van een zorgvuldige materialisering, gevelindeling en detaillering waarbij elementen van 

destijds populaire neorenaissance-stijl zijn toegepast. Het huis staat aan de Dorpsstraat, één van de 

oude wegen in de historische structuur van Westervoort. In de nabijheid staan verschillende 

karakteristieke historische panden zoals Dorpstraat 1 en 3, waardoor er duidelijke ensemblewaarden 

aan het woonhuis Dorpstraat 1 zijn toe te kennen. Ook is er sprake van een waardevolle 

stedenbouwkundige ligging op de kruising van de Dorpstraat met Veerdam, Klapstraat en Rijndijk, die 

deel uitmaken van het historische wegenpatroon van Westervoort. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort
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Dorpstraat 2 – Klapstraat 1 Westervoort 

 

 

 

  



11 

 

Dorpstraat 2 – Klapstraat 1 Westervoort  

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 2- Klapstraat 1 

postcode + plaats : 6931 BH – 6931 CA WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : woonhuis 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1895-1910 

verbouwingen  : kleine aanpassingen ten behoeve van wooncomfort zoals dakkapel en 

     dakramen 

bouwstijl  : traditioneel 

bouwtype  : dubbele burgerwoning, dijkhuis 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 25-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Het vrijstaande dubbele woonhuis uit 1895-1910 ligt op een kruispunt van wegen in de hoek van de 

Dorpstraat en Klapstraat met aan beide straten een groenstrook met haag. 

Het huis heeft een rechthoekige plattegrond, is anderhalve bouwlaag hoog en voorzien van een 

souterrain vanwege de hoogteverschillen tussen voor- en achterzijde (dijkhuis).  

Het huis is opgetrokken in baksteen met tandlijsten langs de dakrand en voorzien van een afgeknot 

schilddak gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Het huis is deels wit geschilderd en 

deels gepleisterd op een grijze plint. De voorgevels van het dubbele woonhuis zijn vrijwel identiek 

ingedeeld. Aan de Dorpstraat bevindt zich een paneeldeur met bovenlicht en levensboom 

geflankeerd door twee tweeruits schuifvensters met luiken en getoogd bovenlicht. De 

verdiepingsvloer wordt gemarkeerd door staafankers. In de halve verdieping zijn drie smalle 

getoogde zolderlichten (mezzaninovensters) aanwezig. De rechter zijgevel aan de Klapstraat is 

identiek ingedeeld als de gevel aan de Dorpstraat. De voordeur is rijker uitgevoerd met 

siersmeedwerken paneel. Het rechter deel van de gevel is blind. In de linker zijgevel zijn onder 

andere de getoogde zolderlichten aanwezig. In het souterrain is aan de achterzijden te zien dat er 

voorheen een getoogde dubbele deur aanwezig was. 

 

Motivering: 

Dorpstraat 2 – Klapstraat 1 uit 1895-1910 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering gaaf bewaard woonhuis van het type dubbele burgerwoning en als 

dijkhuis. Er is sprake van een zorgvuldige materialisering, gevelindeling en detaillering waarbij vooral 

de symmetrie van de beide gevels met hoofdentree opvalt (vanwege de dubbele bewoning) en het 

souterrain (dijkhuis). In de nabijheid staan verschillende karakteristieke historische panden zoals 

Dorpstraat 2 en 3, waardoor er ook ensemblewaarden aan het woonhuis Dorpstraat 2 – Klapstraat 1 

zijn toe te kennen. Ook is er sprake van een waardevolle en opvallende stedenbouwkundige ligging 

op de kruising van de Dorpstraat, Klapstraat, Veerdam en Rijndijk, die deel uitmaken van de het 

historische wegenpatroon van Westervoort. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort
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Dorpstraat 3 Westervoort 
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Dorpstraat 3 Westervoort 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 3 

postcode + plaats : 6931 BA WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Pomona 

oorspr.functie  : woonhuis 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1875-1900 

verbouwingen  : niet zichtbaar aan buitenzijde 

bouwstijl  : traditioneel met invloeden van neoclassicisme 

bouwtype  : burgerwoning , rentenierswoning 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 25-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De vrijstaande burgerwoning of rentenierswoning Pomona wordt door een voortuin met 

siersmeedijzeren hekwerk van de straat gescheiden. Rechts is een oprit naar het erf. Hier staat ook 

een rode beuk. Het huis dateert uit omstreeks 1875-1900 en ligt met de nok van het voorhuis 

evenwijdig aan de straat. Het is geheel wit gepleisterd op een groene plint. De symmetrische 

gevelindeling, het pleisterwerk, de lijsten, pilasters, spaarvelden en wenkbrauwen getuigen van de 

invloeden van de destijds (vooral bij voorname bouwwerken) veel toegepaste neoclassicistische stijl. 

Het voorhuis is anderhalve bouwlaag hoog onder een zadeldak gedekt met rode geglazuurde 

kruispannen tussen geprofileerde windveren. Het haaks daarop staande achterhuis is één bouwlaag 

hoog onder zadeldak met eveneens rode geglazuurde kruispannen. De voorgevel heeft een smalle, 

iets risalerende middenpartij die eindigt in een klein dakhuis met zadeldak en windveer waaronder 

de naam Pomona. Dit betekent ‘appel’ en verwijst naar de Griekse godin van de oogst. De voorgevel 

is aan beide zijden voorzien van pilasters. De waterlijst ter hoogte van de verdiepingsvloer loopt in 

het midden omhoog tot aan het zolderraam. Er zijn drie T-schuifvensters met een getoogd 

roedenbovenlicht en luiken aanwezig en in het dakhuis een getoogd stolpvenster. De twee middelste 

vensters hebben wenkbrauwen met Louis XVI- stucwerk en bla- of oogstmotieven. In de zijgevels zijn 

vergelijkbare vensters en versieringen als in de voorgevel aanwezig. De hoofdentree van het huis 

bevindt zich in de rechter zijgevel van het achterhuis. Aan de achtergevel is een karakteristieke 

houten serre uit de bouwtijd aanwezig. 

 

Motivering: 

Dorpstraat 3 Pomona uit omstreeks 1875-1900 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering zeer gaaf bewaard woonhuis van het type burgerwoning of 

rentenierswoning. Er is sprake van een zorgvuldige materialisering, gevelindeling en detaillering 

waarbij elementen van destijds populaire neoclassicistische stijl zijn toegepast. Het huis staat aan de 

Dorpsstraat, één van de oude wegen in de historische structuur van Westervoort. In de nabijheid 

staan verschillende karakteristieke historische panden zoals Dorpstraat 1 en 2, waardoor er ook 

ensemblewaarden aan het woonhuis Dorpstraat 3 zijn toe te kennen.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort
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Dorpstraat 36 Westervoort
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Dorpstraat 36 Westervoort  

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 36 

postcode + plaats : 6931 BJ WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : woonhuis 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : omstreeks 1922 

verbouwingen  : uitbouw achter linkerzijde, verder geen zichtbare wijzigingen   

bouwstijl  : traditioneel met invloeden expressionisme (Amsterdamse School)  

bouwtype  : middenstandswoning 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 26-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De grote vrijstaande middenstandswoning Dorpstraat 36 uit omstreeks 1922 wordt door een 

voortuin met smeedijzeren hekwerk en toegangshek in Amsterdamse Schoolstijl van de straat 

gescheiden.  

Het huis is opgetrokken in baksteen in Vlaams verband op een donker trasraam. Het is twee 

bouwlagen hoog, met aan de achterzijde een lagere uitbouw en houten serre met balkon uit de 

bouwtijd. Het huis heeft een ver overkragend tentdak gedekt met rode kruispannen en centraal in 

het voorschild een kleine driehoekige dakkapel uit de bouwtijd van het pand. De schoorsteen die op 

de punt van het dak stond, is niet meer aanwezig. Onder het dak is een rand van siermetselwerk 

aanwezig. De gevels zijn nagenoeg symmetrisch ingedeeld. De vensters hebben ontlastingslagen van 

in- en uitspringende strekken en in de bovenlichten van de begane grond zijn gekruiste diagonale 

roeden aangebracht. De verdiepingvensters hebben een traditionele roedenindeling van 

rechthoekige ruitjes. De voorgevel heeft een centrale hoofdentree bestaande uit een gele bakstenen 

stoep en luifel op getrapte klossen, waarboven een bovenlicht met gekruiste diagonale roeden. De 

zware paneeldeur is voorzien van siersmeedwerk. Links van de deur is een tweestrooks vensters met 

bovenlichten aanwezig en rechts een driestrooks venster met bovenlichten. Op de verdieping 

bevinden zich drie vensters waarvan het rechter drie stroken heeft en de andere twee stroken. In de 

linker zijgevel zijn onder andere twee kelderlichten aanwezig. Opvallend is het midden in de gevel 

geplaatste venster dat waarschijnlijk het trappenhuis markeert. De toepassing van de baksteen in 

onder ander de dakrand en de ontlastingslagen, de roedenverdelingen, de hoofdentree en het 

toegangshek laten de invloed zien van de expressionistische bouwstijl (Amsterdamse School). 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Dorpstraat 36 uit omstreeks 1922 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering zeer gaaf bewaarde ruime middenstandwoning. Er is sprake van een 

zorgvuldige materialisering, gevelindeling en detaillering met invloeden van de expressionistische 

bouwstijl (Amsterdamse School). Het huis staat aan de Dorpsstraat, één van de oude wegen in de 

historische structuur van Westervoort. In de nabijheid staan andere karakteristieke historische 

panden zoals het voormalige klooster Dorpstraat 42, waardoor er ook ensemblewaarden aan 

Dorpstraat 36 zijn toe te kennen. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999 Wikipedia Westervoort 
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Dorpstraat 42 Westervoort  
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Dorpstraat 42 Westervoort  

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 59 

postcode + plaats : 6931 BD WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Het klooster 

oorspr.functie  : klooster 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : tweede helft 19
e
 eeuw 

verbouwingen  : verbouwd tot appartementen in 2004 

bouwstijl  : invloeden neoclassicisme 

bouwtype  : klooster (type herenhuis met kapel) 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 26-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Het voormalige klooster uit de tweede helft van de 19
e
 eeuw ligt vrijstaand aan de Dorpstraat in het 

midden van het perceel met links in de voortuin enkele oude beuken. Daarnaast bevindt zich een 

recent aangelegd straatje dat leidt naar een nieuwbouwcomplex dat in de voormalige kloostertuin 

tot stand is gekomen. Rechts van het pand is het pad naar de hoofentree. Linksachter bevindt zich de 

voormalige kloosterkapel, die opgenomen is in de verdieping van het gebouw maar zich in zijn vorm, 

door de kerkramen en het kruis op de topgevel duidelijk als zodanig laat herkennen.  

Het pand is in zijn basis opgebouwd als een blokvormig herenhuis. Het heeft een nagenoeg vierkante 

plattegrond, is opgetrokken in baksteen in kruisverband en twee bouwlagen hoog. Het is wit 

geschilderd op een grijze plint en voorzien van een afgeknot schilddak met uitkragende bakgoot en 

gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. In het voorschild bevindt zich een 

dakkapel met zijwangen. De kapel werkt als een eigenstandige eenheid door de uitbouw boven de 

goot en het separate zadeldak met tuitgevel. De gevels zijn rondom voorzien van nieuwe vensters en 

terrasdeuren, merendeels met stores (louvre-luiken), voor zover zichtbaar binnen de oude 

gevelindeling. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is vijf assen breed. Er zijn staafankers aanwezig 

ter hoogte van de verdiepingsvloer. In de rechter zijgevel bevindt zich de (nieuwe) hoofdentree met 

in het dak een dakhuis. In de kapel bevinden zich in de linker zijgevel vier smalle hoge 

rondboogramen. De kapel is ook in de achtergevel zeer herkenbaar door de tuitgevel met kruis en de 

getrapte rondboogramen in de topgevel. 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Dorpstraat 42 uit de tweede helft van de 19
e
 eeuw is van belang voor Westervoort als een in 

hoofdvorm, gevelindeling en deels in de detaillering gaaf bewaard voormalig klooster dat qua 

bouwtype de vorm heeft van een blokvormig herenhuis met kapel. In de eenvoudige, statige 

gevelindeling valt vooral de kapel op. Het klooster staat aan de Dorpsstraat, één van de oude wegen 

in de historische structuur van Westervoort. Het staat in de nabijheid van enkele andere 

karakteristieke historische panden zoals Dorpstraat 36 en 51, waardoor er ook ensemblewaarden 

aan Dorpstraat 42 zijn toe te kennen. 

 

Bronnen: MIP Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth en 

Streetview, R. Stenvert e.a. Monumenten in Nederland;Gelderland, 1999, www.funda.nl,Wikipedia Westervoort  
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Dorpstraat 53 Westervoort  
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Dorpstraat 53 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 51 

postcode + plaats : 6931 BC WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Werklust 

oorspr.functie  : boerenwoning 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1920 

verbouwingen  : niet zichtbaar aan buitenzijde 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : kleine langhuisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 26-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De vrijstaande boerenwoning uit 1920 staat tegenwoordig op een straathoek maar lag aanvankelijk 

in de rooilijn van de bebouwing aan de Dorpstraat. Aan de voorzijde is er een smalle tuin met 

traditioneel houten hekwerk van latwerk tussen kleine houten pijlers. Achter de woning staat een 

geel bakstenen schuurtje (mogelijk bakhuisje) onder zadeldak gedekt met gesmoorde Hollandse 

pannen. De woning is als boerenwoning met bedrijfsgedeelte gebouwd en is typologisch als een 

kleine langhuisboerderij te karakteriseren.  

Het pand staat haaks op de straat, heeft een rechthoekige plattegrond en is één bouwlaag hoog. De 

zijgevels zijn gepleisterd op een zwarte plint, de voorgevel is opgetrokken in schoon metselwerk in 

kruisverband en eveneens voorzien van een zwarte plint. Het met gesmoorde muldenpannen 

gedekte zadeldak kraagt iets over en is voorzien van eenvoudige windveren en geprofileerde klossen. 

De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. Op de begane grond bevinden zich drie schuifvensters 

(middenstijl en drieruits bovenlicht), de verdieping heeft twee stolpvensters met drieruits bovenlicht. 

Alle vensters in de voorgevel zijn voorzien van een ontlastingsboog met in het boogveld geometrisch 

tegelwerk in rood en geel. De vensters op de begane grond zijn voorzien van luiken. In de zij- en 

achtergevels is een aantal vergelijkbare vensters te zien als in de voorgevel; deels betreft die 

draairamen. Rondom het pand zijn ter hoogte van de verdiepingsvloer staafankers aanwezig. In de 

linker zijgevel bevinden zich onder andere de hoofdentree onder klein houten luifeltje en een 

opkamerraam met kelderlicht. In de top van de achtergevel is een rond gietijzeren zolderlicht 

aangebracht. De naam van het pand, Werklust, is een traditionele naam voor een boerderij en staat 

in zwierige letters geschilderd op een houten schild in de top van de voorgevel.  

  

Motivering karakteristiek pand: 

Dorpstraat 53, Werklust uit 1920 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling 

en detaillering zeer gaaf bewaarde boerenwoning / kleine langhuisboerderij en als uiting van het 

agrarische verleden van Westervoort. Er is sprake van een zorgvuldige materialisering, gevelindeling 

en detaillering in traditioneel agrarische stijl. De woning staat aan de Dorpsstraat, één van de oude 

wegen in de historische structuur van Westervoort. In het verleden lagen aan de noordzijde 

landerijen. De woning staat in de nabijheid van enkele andere karakteristieke historische panden 

zoals Dorpstraat 42 en 62, waardoor er ook ensemblewaarden aan Dorpstraat 51 zijn toe te kennen. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Dorpstraat 59 Westervoort 
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Dorpstraat 59 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 59 

postcode + plaats : 6931 BD WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Middendorp 

oorspr.functie  : boerderij 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1895 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis o.a. nieuwe vensters, dakkapellen, loggia 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch met invloeden van neorenaissance 

bouwtype  : langhuisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 25-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Langhuisboerderij Middendorp uit 1895 ligt aan de Dorpsstraat en is van de straat gescheiden door 

een voortuin met laag hekwerk. De nok van het dak staat schuin ten opzichte van de straat en loopt 

met de historische verkavelingsrichting mee. Rechts van de boerderij bevindt zich de oprit.  

De tot woonhuis verbouwde boerderij heeft een rechthoekige plattegrond, is één bouwlaag hoog 

onder een overkragend zadeldak met windveer op geprofileerde klossen. Het dak is gedekt met 

opnieuw verbeterde Hollandse (beton)pannen. Het pand is opgetrokken in baksteen in kruisverband 

op een grijs geschilderde gecementeerde plint. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is voorzien van 

details in neorenaissance-trant. Centraal bevindt zich de (nieuwe) deur met oorspronkelijk bovenlicht 

geflankeerd door twee schuifvensters met luiken. De bovenlichten van deur en vensters zijn 

tweelichtvensters met blank-glas-in-lood met daarboven een ontlastingsboog voorzien van 

gepleisterde aanzetstenen en een diamantkopvormige sluitsteen. Het boogveld heeft geel en rood 

tegelwerk. Boven de voordeur bevinden zich drie zolderlichten met rondboogvormig einde en een 

diamantkopvormige sluitsteen in de rollaag. Het middenvenster is breder dan de twee zijramen en 

heeft een bovenlicht met gevorkte roedenverdeling. De voorgevel is voorzien van gepleisterde 

banden (pseudo-speklagen) ter hoogte van de bovenlichten, smeedijzeren staafankers en een houten 

topgevelconstructie (schijnspant), met uivormig uiteinde en de naam en bouwjaar van de boerderij. 

In de zijgevels bevindt zich een aantal oorspronkelijke vensters maar ook nieuwere onderdelen. 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Dorpstraat 59 Middendorp uit 1895 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering gaaf bewaarde voormalige boerderij van het karakteristieke 

langhuistype en als uiting van het agrarische verleden van Westervoort. Er is sprake van een 

zorgvuldige materialisering, gevelindeling en detaillering waarbij elementen van destijds populaire 

neorenaissance-stijl zijn toegepast. Dit werd gecombineerd met de traditionele en functionele 

indeling die voor de uitoefening van het boerenbedrijf van belang was. De boerderij staat aan de 

Dorpsstraat, één van de oude wegen in de historische structuur van Westervoort. In het verleden 

lagen aan de noordzijde landerijen. De boerderij staat naast N.H. kerk uit 1400-1500 en in de 

nabijheid van enkele andere karakteristieke historische panden zoals Dorpstraat 63, 76 en 78-80, 

waardoor er ook ensemblewaarden aan Dorpstraat 59 zijn toe te kennen. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort  
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Dorpstraat 62 Westervoort 
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Dorpstraat 62 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 62 

postcode + plaats : 6931 BK WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Huize Zonnebloem 

oorspr.functie  : woonhuis 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1880-1900 

verbouwingen  : nieuwe balkondeuren en dakramen, verder niet zichtbaar aan buitenzijde 

bouwstijl  : invloeden van neoclassicisme 

bouwtype  : burgerwoning, rentenierswoning 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 27-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De burgerwoning / rentenierswoning Dorpstraat 62 ligt vrijstaand midden op het perceel met een 

oprit aan de rechterzijde en aan de straatzijde een laag smeedijzeren hekwerk met in het midden een 

toegangshek naar de voordeur, voorzien van met kleine pijlers met een bijzondere beëindiging in 

bladmotief.  

Het huis heeft een rechthoekige plattegrond, is anderhalve bouwlaag hoog en voorzien van een 

afgeknot schilddak gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het is wit 

gepleisterd en heeft neoclassicistische details zoals geprofileerde hoekpijlers en gekorniste 

(water)lijsten, evenals een geprofileerde bakgoot die ook als kroonlijst fungeert. De voorgevel is 

symmetrisch ingedeeld met een licht risalerende middenpartij die eindigt in een dakhuis met 

steekkapje en rijk gesneden windveer. In het risaliet bevinden zich boven elkaar een dubbele 

paneeldeur met gietijzeren roosters en getoogd bovenlicht en een balkon met geprofileerd hekwerk 

op geprofileerde consoles. De getoogde balkondeuren zijn vernieuwd, maar wel in het 

oorspronkelijke kozijn aangebracht. Onder de topgevel is een driehoekig spaarveld aanwezig. Aan 

weerzijden van de voordeur op de begane grond bevindt zich een getoogd zesruits schuifvenster met 

zeer ranke roeden en luiken. Dezelfde vensters bevinden zich in de zijgevels. Onder de vensters zijn 

rechthoekige spaarvelden aanwezig. De naam Huize Zonnebloem is waarschijnlijk recent aan het 

pand gegeven. 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Dorpstraat 62 uit 1880-1900 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering gaaf bewaarde burgerwoning / rentenierswoning. Er is sprake van een zorgvuldige 

materialisering, gevelindeling en detaillering met invloeden van het destijds populaire 

neoclassicisme. De woning staat aan de Dorpsstraat, één van de oude wegen in de historische 

structuur van Westervoort. De woning staat in de nabijheid van enkele andere karakteristieke 

historische panden zoals Dorpstraat 51 en 42, waardoor er ook ensemblewaarden aan Dorpstraat 62 

zijn toe te kennen. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort  
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Dorpstraat 76 Westervoort 
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Dorpstraat 76 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 76 

postcode + plaats : 6931 BL WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : gemeentehuis 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1866 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis, nieuwe dakkapel en dak gerenoveerd  

bouwstijl  : mengstijl (eclectisch) traditioneel met invloeden van neoclassicisme en 

     neorenaissance 

bouwtype  : woonhuis 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 27-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Het voormalige gemeentehuis Dorpstraat 76 uit 1866 ligt vrijstaand op het perceel met een ondiepe 

voortuin. 

Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, is anderhalve bouwlaag hoog en opgetrokken in 

baksteen in staand metselverband op een gepleisterde grijs geschilderde plint. Aan de achterzijde 

bevindt zich een lage uitbouw die uit de bouwtijd van het pand dateert. Het pand is voorzien van een 

afgeknot schilddak gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het is in 

eclectische trant gebouwd en voorzien van een aantal elementen uit neorenaissance en 

neoclassicisme zoals geprofileerde gepleisterde hoeklisenen, een gekornist fries en een 

voordeuromlijsting met geprofileerde lisenen. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met een 

centrale hoofdentree geflankeerd door twee vensters met tweeruits bovenlichten en stores (louvre-

luiken). Opvallend zijn de fijn bewerkte afgeronde hoeken van de bovenlichten met zorgvuldig 

gemetselde koppen-en strekken lagen. De hoofdentree is een paneeldeur met glas en een bovenlicht 

met eveneens afgeronde hoeken. Ervoor ligt een stoep van gekleurde tegels. In beide zijgevels zijn 

twee vensters aanwezig, identiek aan de vensters in de voorgevel.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Dorpstraat 76 uit 1866 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering gaaf bewaard pand dat als gemeentehuis werd gebouwd. Er is sprake van een 

zorgvuldige materialisering, gevelindeling en detaillering waarbij een mengstijl van traditionele 

bouwwijze en elementen uit de destijds populaire neostijlen zijn toegepast. Het pand staat aan de 

Dorpstraat, één van de oude wegen in de historische structuur van Westervoort. Het is een 

belangrijke uiting van de bestuurlijke geschiedenis van Westervoort. Dit belang wordt benadrukt 

door de ligging tegenover de N.H. kerk uit 1400-1500. Door de nabijheid van de kerk en enkele 

andere karakteristieke historische panden zoals Dorpstraat 63 en 78-80 zijn er ook ensemblewaarden 

aan Dorpstraat 76 toe te kennen. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort  
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Dorpstraat 78-80 Westervoort  

 

 

  



27 

 

Dorpstraat 78-80 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 78-80 

postcode + plaats : 6931 BL WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : woonhuis 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1860-1885 

verbouwingen  : kleine aanpassingen nieuwe vensters, deuren, uitbouwen rechts en achter 

bouwstijl  : mengstijl (eclectisch) met invloeden van neoclassicisme en neorenaissance 

bouwtype  : kleine villa 

 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 27-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Dorpstraat 78-80 staat op een hoekperceel met de Kerkstraat met een laag smeedijzeren hekwerk. 

Het pand heeft een T-vormige plattegrond, is anderhalve bouwlaag hoog, wit gepleisterd op een 

grijze plint en heeft rechts een jongere lage aanbouw. Het is voorzien van een zadeldak en een 

dakhuis met steekkap. Het dak is gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen, 

voorzien van eenvoudige daklijsten en bakgoten die worden gedragen door geprofileerde consoles in 

ojiefvorm. Het in eclectische trant als een kleine villa gebouwde huis heeft elementen van 

neorenaissance en neoclassicisme zoals de ojiefvormen, de wenkbrauwen met diamantkoppen, de 

lijsten en spaarvelden en het blokvormige fries. De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld. Centraal 

bevindt zich een risalerende partij met dakhuis. In de begane grond is de hoofdentree: een dubbele 

paneeldeur met glas en getoogd bovenlicht. Links ervan is een getoogd T-schuifvenster met luiken 

aanwezig en in het dakhuis een balkon op geprofileerde consoles met houten hekwerk en dubbele 

balkondeuren met glas, panelen en een keperboogvormig bovenlicht. Langs de rand van het dakhuis 

bevindt zich een blokvormig fries. Rechts van het middenrisaliet is een nagenoeg blind geveldeel 

aanwezig met één vierkant raam. Links van het middenrisaliet bevindt zich een terrasdeur met 

panelen met in de halve verdieping een tweeruits (mezzanino)venster. Alle vensters en deuren zijn 

voorzien van gepleisterde grijze wenkbrauwen met diamantkopvormige aanzetstenen en een vlakke 

sluitsteen. Onder de vensters bevinden zich spaarvelden. In de linker zijgevel en achtergevel zijn 

eveneens oorspronkelijke vensters aanwezig, in de zijgevel zijn zij voorzien van wenkbrauwen.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Dorpstraat 78-80 uit 1860-1885 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling 

en detaillering vrij gaaf bewaarde kleine villa, die opvalt als een iets ruimer opgezet bouwtype dan de 

meeste vrijstaande historische panden die eerder als zogenoemde rentenierswoning zijn te 

karakteriseren. Er is sprake van een karakteristieke materialisering, gevelindeling en detaillering in 

een mengstijl (eclectisch) waarbij elementen van neoclassicisme en neorenaissance zijn toegepast. 

Het pand is markant gelegen op de hoek van Dorpsstraat en Kerkstraat, die horen tot de oude wegen 

in de historische structuur van Westervoort. Het staat schuin tegenover de N.H. kerk uit 1400-1500 

en in de nabijheid van enkele andere karakteristieke historische panden zoals Dorpstraat 63, 76 en 

84-86, waardoor er ook ensemblewaarden aan Dorpstraat 78-80 zijn toe te kennen. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort  



28 

 

Dorpstraat 83 Westervoort 
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Dorpstraat 83 Westervoort  

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 83 

postcode + plaats : 6931 BE WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : boerderij 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : tweede helft 19
e
 eeuw 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis, nieuwe vensters, deuren en hoofdentree zijgevel 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : langhuisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 27-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Dorpstraat 83 ligt aan het einde van een doodlopende zijtak van de Dorpstraat. Daar waar nu 

sportvelden liggen waren voorheen de landerijen. De boerderij heeft een kleine voortuin en rechts 

de oprit naar het erf.  De boerderij staat met de nok iets schuin op de richting van de Dorpstraat en 

loopt mee met het oude verkavelingspatroon dat in een vergelijking tussen oude kaarten en de 

huidige luchtfoto goed herkenbaar is. 

De boerderij van het langhuistype dateert uit de tweede helft van de 19
e
 eeuw. Het pand heeft een 

rechthoekige plattegrond is één bouwlaag hoog en opgetrokken in baksteen, de voorgevel is grijs 

gepleisterd. Het afgewolfde zadeldak is deels gedekt met riet en deels met gesmoorde opnieuw 

verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld met vernieuwde vensters, 

het zolderraampje is nog oorspronkelijk. In de rechter zijgevel zijn onder andere enkele stalvensters 

te zien. Ook is hier de (vernieuwde) hoofdentree. 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Dorpstraat 83 uit de tweede helft van de 19
e
 eeuw is van belang voor Westervoort als een in 

hoofdvorm en gevelindeling redelijk gaaf bewaarde voormalige boerderij van het karakteristieke 

langhuistype en als uiting van het agrarische verleden van Westervoort. Er is sprake van een 

traditionele materialisering en gevelindeling die aansluit bij de functionele indeling die voor de 

uitoefening van het boerenbedrijf van belang was. De boerderij staat aan de Dorpstraat, één van de 

oude wegen in de historische structuur van Westervoort. Het ligt aan een doodlopende aftakking van 

het oostelijke deel van de straat, iets buiten de historische kern. Naast de eind 19
e
 eeuwse 

ontwikkelingen bij het station had dit gebied tot ver in de 20
e
 eeuw voornamelijk een agrarisch 

karakter. De boerderij is hiervan een tastbaar overblijfsel.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Dorpstraat 84-86 Westervoort   
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Dorpstraat 84-86 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 84-86 

postcode + plaats : 6931 BL WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : gemeentehuis 

huidige functie  : gemeentehuis 

bouwjaar  : 1925 

verbouwingen  : 1974 en 1988 uitbreiding gemeentehuis aan achterzijde 

bouwstijl  : traditioneel met invloeden expressionisme (Amsterdamse School) 

bouwtype  : raadhuis 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 27-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De uit Doesburg afkomstige architect J.H. Hogenkamp ontwierp dit raadhuis in 1925. Het is duidelijk 

als raadhuis herkenbaar en markant gelegen op het kruispunt van wegen die tot de oude structuur 

van Westervoort behoren. De voorgevel ligt direct aan de Dorpstraat. Door zijn ligging en ontwerp 

met het hoge spitse dak heeft het raadhuis een echte landmark-functie.  

Het ontwerp laat door het onderscheid in omvang, plaatsing en detaillering zien wat het belang van 

de verschillende bouwdelen is en welke functies zij hebben. Het sluit qua bouwtype aan op de vorm 

van een traditioneel raadhuis. De rijke en gevarieerde toepassingen van baksteen, de wijze van 

detaillering van vensters,  deuren en daken laten duidelijk de invloed zien van het expressionisme 

(Amsterdamse School). 

Het pand is samengesteld het eigenlijke raadhuis rechts en het woonhuis links. Het raadhuis, 

opgetrokken in baksteen in kruisverband, bestaat uit een hoog bouwdeel met de nok van het 

zadeldak haaks op de straat en een laag bouwdeel dat met het zadeldak evenwijdig aan de straat ligt. 

Het dak is gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het hoge deel heeft een aantal 

roedenvensters met gepleisterde aanzet-en sluitstenen op de begane grond en drie hoge 

roedenvensters met kloeke houten tussenstijlen op de verdieping. De hoge ramen, waar zich de oude 

raadzaal bevindt, worden geaccentueerd door de oren van de tuitgevels die zijn voorzien van 

siermetselwerk, twee forse sierankers, het in terra cotta uitgevoerde gemeentewapen en de 

opvallende liggende zolderraampjes in expressieve houten omlijsting. Op het dak staan klokkenstoel 

en een carillon, traditionele onderdelen van het Oudhollandse raadhuis. De linker hoek van de 

voorgevel wordt afgesloten door een gemetselde plantenbak die doorloopt vanuit de plint. In de 

begane grond van de linker zijgevel bevinden zich enkele roedenvensters en langs de dakrand is 

siermetselwerk aangebracht.  

Het lagere rechter bouwdeel van het raadhuis is voorzien van een dak dat ver overkraagt en een 

houten bakgoot op klossen. In dit deel bevindt zich de hoofdentree die bestaat uit een tussen twee 

plantenbakken met stoep en bakstenen rondboogportiek gevatte forse dubbele deur. De deur is 

voorzien van zes vierkante raampjes met kruisvormig smeedwerk en een halfrond bovenlicht dat 

eveneens is eveneens voorzien van decoratief smeedwerk. Rechts van de deur is een samengesteld. 

roedenvenster aanwezig. In de rechter zijgevel bevinden zich ook roedenvensters en in de topgevel 

eenzelfde zolderlicht als boven de raadzaal. De achterzijde van het raadhuis bestaat uit enkele kleine 

uitbouwen, met onder andere met een grote schoorsteen voorzien van siermetselwerk. Verder is de 

achterzijde aangesloten op de nieuwbouw. Bijzonder zijn de getande bakstenen onderdorpels van de 

vensters, die doorlopen vanuit de plint.  
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vervolg Dorpstraat 84-86 Westervoort 
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vervolg Dorpstraat 84-86 Westervoort 

 

Het in baksteen in halfsteens verband opgetrokken woonhuis aan de linkerzijde van het raadhuis is 

één bouwlaag hoog en door middel van een tussenlid met plat dak met het raadhuis verbonden. Het 

ver overkragende zadeldak heeft opvallend brede bakgoten op klossen. De voorgevel is op de 

kruising gericht en als het ware een ‘echo’ van het raadhuis. De gevel is voorzien van roedenvensters 

met luiken op de begane grond en een houten bloembak op de verdieping. In de topgevel een 

zolderlicht zoals in het raadhuis. De voordeur bestaat uit een zware paneeldeur met schuine delen en 

een driehoekig kijkgaatje (Amsterdamse School). De deur wordt geflankeerd door twee gemetselde 

bloembakken met daartussen een stoepje. Boven de deur is een bakgoot die door twee consoles als 

een luifel werkt en zich aan de rechterzijde doorzet in de goot van het tussenlid. In het tussenlid is 

een kleine liggend venster met houten bloembak aanwezig. De linker zijgevel van het woonhuis is 

voorzien van roedenvensters met luiken en in het dakschild een langwerpige dakkapel uit de 

bouwtijd van het huis. Op het dak staat een schoorsteen die lijkt op de klokkenstoel van het 

raadhuis. Net als het raadhuis loopt de plint in een vertanding door als onderdorpels van de vensters. 

Aan de achterzijde is het woonhuis in de uitbreiding van het gemeentehuis opgenomen.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Dorpstraat 84-86 uit 1925 naar ontwerp van J.H. Hogenkamp is van belang voor Westervoort als een 

in hoofdvorm, gevelindeling en detaillering zeer gaaf bewaard en in zijn bouwtype herkenbaar 

gemeentehuis / raadhuis met aangebouwd woonhuis, dat door uitbreidingen aan de achterzijde deze 

functie tot op heden heeft behouden. Het pand is van belang als deel van de bestuurlijke 

geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een zorgvuldige materialisering, gevelindeling en 

detaillering in een combinatie van traditionele elementen en een expressionistische stijl 

(Amsterdamse School). Het gemeentehuis ligt aan de Dorpstraat, één van de oude wegen in de 

historische structuur van Westervoort, zeer markant op de kruising met de Zuidelijke Parallelweg en 

de Brugweg, die beiden ook tot een oudere wegenstructuur horen. Het gemeentehuis staat in de 

nabijheid van de N.H. kerk uit 1400-1500 en enkele andere karakteristieke historische panden zoals 

Dorpstraat 63, 76 en 78-80, waardoor er ensemblewaarden aan het gemeentehuis zijn toe te 

kennen. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort  
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Dorpstraat 109 Westervoort  
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Dorpstraat 109 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Dorpstraat 59 

postcode + plaats : 6931 BD WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : St. Werenfridus 

oorspr.functie  : RK kerk 

huidige functie  : RK kerk 

bouwjaar  : kerk 1912 en 1951  

verbouwingen  : herstel oorlogsschade in 1951 

bouwstijl  : sobere neogotiek en traditionalisme (Delftse School) 

bouwtype  : driebeukige kruiskerk 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 27-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De RK St. Werenfriduskerk is een neogotisch ontwerp uit 1912 van architect Nicolaas Molenaar die 

o.a. bekend is van het Canisiuscollege in Nijmegen. Na oorlogsschade waarbij de toren werd 

vernietigd, is de kerk 1951 hersteld met een nieuw front en dakruiter / klokkenstoel door Richard Th. 

van Remmen uit Velp, die veel Wederopbouwkerken op zijn naam heeft staan. 

De kerk staat met de nok haaks op de Dorpstraat en heeft een voorpleintje met een gemetseld 

muurtje voorzien van ezelsrugafdekking tussen twee kleine poeren. Links is een pad naar de 

voormalige pastorie. Langs de perceelgrens staat het restant van het oude smeedijzeren hekwerk, 

waarschijnlijk uit 1912. Rechts van de kerk ligt het kerkhof.  

De driebeukige kruiskerk heeft een kruisvormige plattegrond met veelhoekig koor en verschillende 

kleine aanbouwen zoals kapellen, een sacristie en een stookhok. De kerk is opgetrokken in baksteen 

in kruisverband en gedekt met een samengesteld leien dak met een aantal dakkapellen waarop 

pirons. Langs de zijgevels zijn steunberen aanwezig en langs de dakrand loopt een boogfries. De 

opgeklampte deuren zijn voorzien van zware gehengen. Er zijn spitsboogramen van diverse 

afmetingen aanwezig. In de transepten zijn zij getrapt geplaatst. Het glas-in-lood is merendeels blank 

of van een effen kleur voorzien, wat mede een gevolg is van de oorlogsschade. In het koor zijn enkele 

ramen met figuratieve (heiligen)voorstellingen aanwezig. Opvallend is de hoge schoorsteen, bij het 

stookhok tegen het oostelijke transept van de kerk.  

Aan de voorzijde (zuidzijde) van de kerk bevindt zich het nieuwe front uit 1951, ter plaatse van de 

voormalige toren. Het ingangsportaal en de nieuwe gevel van het (hogere) schip zijn beiden voorzien 

van een tuitgevel met betonnen schouderstukken en bakstenen sierlijsten. De zuidgevel van het 

schip wordt bekroond door een kruis, de noordgevel door een dakruiter / klokkenstoel die eveneens 

uit 1951 dateert. Het ingangsportaal is voorzien van opgeklampte deuren met zware gehengen, een 

brede dubbele middendeur en twee enkelvoudige zijdeuren. Daarboven bevinden zich drie 

gekoppelde spitsboogvensters en een roosvenster met een motief van drie verweven cirkels, een 

symbool voor de Heilige Drie-eenheid. 

De naam St. Werenfridus verwijst naar de patroonheilige van Westervoort, Werenfried, die 

missionaris was rond 726 en waaraan ook de oude NH kerk was gewijd voordat deze naar de 

Reformatie overging.  
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vervolg Dorpstraat 109 Westervoort  

Links van de kerk, achter op het terrein, staat de voormalige pastorie. Deze dateert uit omstreeks 

1920 – 1930 en is van het typerende, statige herenhuistype dat vaak bij pastorieën werd toegepast. 

Aan de achterzijde is een ouder bouwdeel aanwezig, waarschijnlijk een restant van de pastorie uit 

1912. De pastorie uit 1920-1930 is opgetrokken in traditionele stijl in baksteen in halfsteens 

metselverband, twee bouwlagen hoog en voorzien van een schilddak gedekt met gesmoorde Tuiles 

du Nord pannen. De voorgevel is voorzien van blokvormige baksteenversieringen en asymmetrisch 

ingedeeld. Er is een centrale hoofdentree bestaande uit een paneeldeur met luifel en halfrond 

bovenlicht. Links is een erker aanwezig. Rechts is een grote nieuwe aanbouw tot stand gekomen ten 

behoeve van het parochiewerk. Het oude bouwdeel aan de achterzijde is twee bouwlagen hoog, 

gemetseld in kruiverband en heeft (nu) een plat dak. De pastorie is herbestemd tot 

huisartsenpraktijk. 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Dorpstraat 109, de St. Werenfriduskerk uit 1912 en 1951 (architecten Molenaar en Van Remmen) is 

van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling en detaillering bijzondere kerk met 

verschillende tijdlagen en als uiting van zowel de religieuze als oorlogsgeschiedenis van Westervoort. 

Er is sprake van een zorgvuldige materialisering, gevelindeling en detaillering in deels neogotische en 

deels traditionalistische stijl. Bij het herstel is door Van Remmen op sobere wijze aansluiting gezocht 

bij de neogotische kerk van Molenaar, die o.a. bekend is van het Canisiuscollege in Nijmegen.  

Tot de kerk behoort het aan de rechterzijde gelegen kerkhof dat niet als karakteristiek pand kan 

worden aangemerkt maar wel van belang is voor de waarde van het ensemble. De pastorie uit 

omstreeks 1925-1935 met oudere bouwfase uit waarschijnlijk 1912 is niet zozeer van belang voor 

Westervoort als eigenstandig object maar wel als onderdeel van het ensemble kerk, kerkhof en 

pastorie met bijbehorende muurtjes en hekwerken.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort en 

reliwiki  
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Goltackers 98 Westervoort  

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Goltackers 98 

postcode + plaats : 6931 HE WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : De Ploeg 

oorspr.functie  : boerderij met schuur 

huidige functie  : woonhuis met schuur; Bed & Breakfast  

bouwjaar  : derde kwart 19
e
 eeuw 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis, nieuwe vensters, deuren, dakramen 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : kleine langhuisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 28-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De kleine langhuisboerderij Goltackers 98 ligt aan het einde van een doodlopend straatje vrijstaand 

op een perceel te midden van nieuwbouw. 

Het uit omstreeks het derde kwart van de 19
e
 eeuw daterende pand is opgetrokken in wit 

gepleisterde baksteen op een grijze plint en heeft rechthoekige plattegrond met jongere uitbouw 

links. Het is één bouwlaag hoog onder een deels  met riet en deels met rode verbeterde Hollandse 

pannen gedekt afgewolfd zadeldak. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en voorzien van een 

centrale entree met aan weerszijden een venster. Onder het wolfseind bevinden zich twee liggende 

tweeruits (mezzanino) vensters. De deur en alle vensters zijn vernieuwd maar wel in hun 

oorspronkelijke sponning die is voorzien van strekkenlagen met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. 

Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn staafankers aanwezig. Tegen de gevel zijn de restanten van 

de voormalige elektriciteitskabels behouden. Links op het erf staat een eenvoudige schuur onder 

zadeldak met orde muldenpannen met windveren.  

De naam De Ploeg zal verwijzen naar de voormalige agrarische functie. 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Goltackers 98 De Ploeg met schuur omstreeks het derde kwart van de 19
e
 eeuw is van belang voor 

Westervoort als een in hoofdvorm en gevelindeling redelijk gaaf bewaarde, voormalige boerderij van 

het karakteristieke langhuistype en als uiting van het agrarische verleden van Westervoort. Er is 

sprake van een traditionele materialisering en gevelindeling die aansluit bij de functionele indeling 

die voor de uitoefening van het boerenbedrijf van belang was. De boerderij staat midden in de 

woonwijken die in de tweede helft van de 20
e
 eeuw tot stand zijn gekomen in het gebied dat van 

oudsher wordt omsloten door de Klapstraat en de Rijndijk. Voorheen was dit agrarisch gebied met 

kleine bebouwingsclusters waarvan de boerderij Goltackers 98 een tastbaar overblijfsel vormt.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Hamersestraat 5 Westervoort 
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Hamersestraat 5 Westervoort (zie ook Brouwerslaan 1a vm. Gereformeerde Kerk) 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Hamersestraat 5  

postcode + plaats : 6931 EV WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : woonhuis (pastorie) 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1920 

verbouwingen  : nieuw dak en enkele nieuwe deuren en venters, serre hersteld of vernieuwd 

bouwstijl  : traditioneel 

bouwtype  : middenstandwoning 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 04-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Hamersestraat 5 ligt in de rooilijn van de bebouwing met de nok evenwijdig aan de Hamersestraat, 

op een hoekperceel met een kleine voortuin. In de zijtuin rechts voorheen een pad naar de ingang 

van Gereformeerde Kerk, waarvan Hamersestraat 5 de voormalige pastorie is. De pastorie dateert uit 

1920 en werd gebouwd bij de Gereformeerde Kerk uit 1890, die is gesloopt bij de bouw van de 

huidige kerk uit 1937 (zie Brouwerslaan 1a). 

De voormalige pastorie is een woonhuis van het type middenstandwoning en dateert uit 1920. Het 

huis heeft een rechthoekige plattegrond, is opgetrokken in baksteen in halfsteens verband, één 

bouwlaag hoog onder een afgewolf schilddak met korte nok, dat is gedekt met bruine Hollandse 

pannen. Onder het dak ter plaatse van de verdiepingsvloer loopt een sierlijst van staande baksteen. 

De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met een getoogd portiek waarin een deur met bovenlicht en 

aan weerszijden een modern kruisvenster met luiken. Opvallend vorm gegeven is de bakstenen 

dakkapel met houten klauwstukken en houten topgevelbekleding voorzien van een ruitvormig 

zolderlicht. Aan beide zijgevels van het huis is een aanbouw onder plat dak aanwezig, rechts  is deze 

van baksteen, links  betreft het een houten serre met balkon. 

 

Motvering: 

Hamerstraat 5 uit 1920 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering vrij gaaf bewaarde pastorie van het bouwtype middenstandwoning en voor de religieuze 

geschiedenis van Westervoort als voormalige pastorie van de Gereformeerde Kerk. In samenhang 

met de kerk, die tevens een karakteristiek pand is en achter de pastorie aan de Brouwerslaan staat, is 

er sprake van ensemblewaarden. De Hamersestraat maakt deel uit van het oude wegenpatroon van 

Westervoort en ligt in het verlengde van de oostelijke Dorpstraat, dat richting de havezate Hamerden 

en de dorpen Duiven en Zevenaar loopt.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999,  Wikipedia Westervoort en 

J.E. Rothuizen, reliwiki 
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Heilweg 50 Westervoort 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Heilweg 50 

postcode + plaats : 6931 KJ WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : boerderij 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1880-1900 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis, enkele nieuwe deuren en vensters  

bouwstijl  : traditioneel agrarisch met invloeden neorenaissance 

bouwtype  : dwarshuis- of T-huisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 28-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De uit omstreeks 1880-1900 daterende dwarshuis- of T-huisboerderij Heilweg 50 met schuur ligt op 

(een deel van) een voormalig boerenerf met enkel oude bomen, te midden van een nieuwbouwwijk 

in een bocht van de weg.  

De boerderij heeft een T-vormige plattegrond, is één bouwlaag hoog onder twee gekoppelde 

zadeldaken gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het voorhuis is iets hoger 

dan het achterhuis. Het is gemetseld in kruisverband. Rondom bevinden zich staafankers ter hoogte 

van de verdiepingsvloer. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en voorzien van een eenvoudige 

paneeldeur met kijkgaatje en bovenlicht en twee schuifvensters met middelstijl en drieruits 

bovenlicht. Er zijn sobere neorenaissance-elementen aangebracht in de vorm van gepleisterde 

banden (pseudospeklagen) en aanzet- en sluistenen met diamantkopmotief in de sluitsteen. In zowel 

en de linker als de rechter zijgevel van het voorhuis is een klein T-schuifvensters aanwezig en op 

zolder een T- venster met afgeschuind bovenlicht. In de linker geveltop zijn twee duivengaten 

aangebracht. Het achterhuis is crème kleurig gepleisterd en gedekt met een afgewolfd dak. Er zijn 

onder andere T-vensters en gietijzeren stalramen aanwezig. In de achtergevel zijn de plaats en vorm 

van de achterbaander en het hooiluik behouden. Parallel aan het achterhuis staat een gepleisterde 

schuur met vergelijkbare venster- en deurtypen als in het achterhuis te zien zijn.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Heilweg 50 uit omstreeks 1880-1900 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering zeer gaaf bewaarde, voormalige boerderij van het karakteristieke 

dwarshuis- of T-huistype en als uiting van het agrarische verleden van Westervoort. Er is sprake van 

een traditionele materialisering en gevelindeling met in het voorhuis elementen van de destijds 

populaire neorenaissancestijl. Verder is er een functionele indeling aanwezig die voor de uitoefening 

van het boerenbedrijf van belang was. De evenwijdig aan het achterhuis gelegen schuur is een 

markant onderdeel van het erf. De boerderij staat aan de Heilweg die tot het oude wegenpatroon 

van Westervoort hoort. De weg is opgenomen in de woonwijken ten oosten van de dorpskern van 

Westervoort die in de tweede helft van de 20
e
 eeuw tot stand zijn gekomen. Voorheen was dit 

agrarisch gebied met verspreide bebouwing waarvan boerderij Heilweg 50 een tastbaar overblijfsel 

vormt.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Klapstraat 23 Westervoort  

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Klapstraat  

postcode + plaats : 6931 CA WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : De Ouwe Meule 

oorspr.functie  : werkplaats 

huidige functie  : garage 

bouwjaar  : 1919 

verbouwingen  : nieuwe garagedeur 

bouwstijl  : traditioneel 

bouwtype  : werkplaats 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 28-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De werkplaats uit omstreeks 1919 is iets van de weg en uit de rooilijn terug gelegen. Het is aan de 

rechter voorzijde door een baksteenboog verbonden met een woonhuis dat gelet op de identieke 

rozetankers uit dezelfde bouwtijd dateert.  

De wit bakstenen werkplaats heeft een rechthoekige plattegrond is anderhalve bouwlaag hoog en 

gemetseld in kruisverband. De voorgevel en rechter zijgevel zijn wit geschilderd, de linker zijgevel is 

in schoon metselwerk opgetrokken. De nok van het met gesmoorde en rode muldenpannen gedekte 

mansardedak staat haaks op de straat. Langs de dakrand loopt een bakstenen sierlijst. Ter hoogte 

van de verdiepingsvloer zijn gietijzeren rozetankers aanwezig. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld 

met een rolluik in de toog van een voormalige dubbele (houten) deur. Aan weerzijden bevindt zich 

een getoogd gietijzeren roedenraampje. Rechtsonder bevindt zich een eerste steen met de tekst ‘Th 

Bruens 14 aug 1919’. Boven de deur is een houten luik aanwezig en in de topgevel een cirkelvormig 

raampje met diagonaal gekruiste roeden. In de topgevel bevindt zich ook een getrapt spaarveld 

waarin de naam De Ouwe Meule en wat krulvormige versierselen zijn geschilderd. De linker zijgevel is 

voorzien van een rij gietijzeren getoogde roedenramen.  

De naam De Ouwe Meule kan zowel duiden op een windmolen als een ander type molen die met 

paardenkracht (rosmolen) of mechanisch werd aangedreven. Aan de Klapstraat, nabij de Dorpstraat 

stond er een windmolen. Ook was er een stoommeelfabriek aan de Klapstraat gevestigd. 

Waarschijnlijk verwijst de naam naar één van beiden. 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Klapstraat 23 De Ouwe Meule uit 1919 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering vrijwel gaaf bewaarde werkplaats en als uiting van  de industrieel-

ambachtelijke geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een karakteristieke materialisering, 

gevelindeling en detaillering die aansluit bij het functionele gebruik van het gebouw. Mogelijk is er 

een verband met de voormalige molen of met de meelfabriek. Het pand staat aan de Klapstraat, één 

van de oude wegen in de historische structuur van Westervoort.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Klapstraat 39 Westervoort  
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Klapstraat 39 Westervoort  

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Klapstraat 36 

postcode + plaats : 6931 CB WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : boerenwoning 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : omstreeks 1910 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis, nieuwe vensters en deuren (merendeels in oude 

     sponningen) 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : kleine langhuisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 28-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De boerenwoning met schuur uit omstreeks 1910 ligt vrijstaand op de hoek van de Klapstraat en de 

straat genaamd In den Bongerd en wordt omgeven door een tuin met deels oude bomen. Het pand 

staat met de nok iets schuin ten opzichte van de Klapstraat in de richting van de oude 

perceelsstructuur ter plaatse. Het pand van het type kleine langhuisboerderij is rechthoekig van 

opzet, één bouwlaag hoog en opgetrokken in gepleisterde baksteen op een grijze plint. Het heeft een 

zadeldak gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De symmetrisch ingedeelde 

voorgevel is voorzien van een deur met dicht gemetseld bovenlicht geflankeerd door twee vensters 

met luiken. Voorheen waren dit vermoedelijk zesruits schuifvensters. Ter hoogte van de 

verdiepingsvloer zijn staafankers aanwezig. Op de verdieping is een venster aanwezig met in het 

midden een klein halfrond bovenlicht en in de geveltop een rond raampje. Er zijn enkele gepleisterde 

en rood geschilderde restanten van aanzet- en sluitstenen te zien. In de rechter zijgevel zijn nieuwe 

vensters met luiken aanwezig ter plaatse van de oorspronkelijke vensters. Het venster helemaal 

rechts is een opkamerraam. In de linker zijgevel bevinden zich twee vensters met luiken en een 

eenvoudige deur met bovenlicht en een klein raampje. De achtergevel is voorzien van nieuwe 

gekoppelde vensters. Evenwijdig aan de boerderij, iets terug gelegen aan de rechterzijde staat een 

wit gepleisterde schuur op grijze plint, onder zadeldak met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. 

De schuur is voorzien een voorgevel met een nieuwe garagedeur en een cirkelvormig venster in de 

topgevel. In de rechter zijgevel zijn zesruits schuifvensters aanwezig en in de achtergevel een 

gietijzeren roedenraam, een houten luik (mestdeur) en twee getoogde ramen.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Klapstraat 36 uit omstreeks 1910 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling 

en detaillering gaaf bewaarde boerenwoning van het type kleine langhuisboerderij en als uiting van 

de agrarische geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een traditionele materialisering en 

gevelindeling die aansluit bij de functionele indeling die voor de uitoefening van het boerenbedrijf 

van belang was. De boerderij staat aan de Klapstraat, één van de oude wegen in de historische 

structuur van Westervoort en is opgenomen in de woonwijken die hier in de tweede helft van de 20
e
 

eeuw tot stand zijn gekomen. Voorheen was dit voornamelijk agrarisch gebied met verspreide 

bebouwing waarvan de boerderij Klapstraat 39 een tastbaar overblijfsel vormt. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Klapstraat 60 Westervoort   
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Klapstraat 60 Westervoort 

 

straat + huisnummer : Klapstraat 60 

postcode + plaats : 6931 CK WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Kraaienhof 

oorspr.functie  : boerderij 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : eerste kwart 20
e
 eeuw 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis, agrarisch karakter geheel behouden 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch, invloeden neorenaissance 

bouwtype  : dwarshuis- of T-huishuisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 28-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De boerderij van het dwarshuis of T-huistype uit het eerste kwart van de 20
e
 eeuw ligt evenwijdig 

aan de Klapstraat en wordt omgeven door een tuin met haag en enkele oude bomen. 

Het pand is opgetrokken in wit gepleisterde baksteen op een grijze plint. Het heeft een T-vormige 

plattegrond onder haaks op elkaar staande, zadeldaken met eenvoudige windveren en in het 

voorhuis op geprofileerde klossen. Het dak is gedekt met rode muldenpannen en voorzien van 

eenvoudige bakgoten. Het voorhuis is anderhalve bouwlaag hoog en heeft staafankers ter hoogte 

van de verdiepingsvloer. De asymmetrisch ingedeelde voorgevel is links een paneeldeur met 

bovenlicht aanwezig. Rechts van de deur bevinden zich twee en links één schuifvenster met 

middenstijl, roedenbovenlicht en onderluiken. In de halve verdieping zijn drie (mezzanino)vensters 

met roeden aanwezig. De kopse rechter gevel heeft stolpvenster met roedenbovenlicht en een 

kelderlicht met diefijzers. In de geveltop staat de naam Kraaienhof. Alle vensters in het voorhuis zijn 

voorzien van schijnstrekkenlagen met diamantkopvormige sluitsteen. Het achterhuis is iets lager dan 

het voorhuis. In de zijgevels zijn karakteristieke grote betonnen stalramen aanwezig en in de 

achtergevel een baander, mestdeuren en hooiluiken, allen opgeklampt en voorzien van forse 

gehengen. In de geveltop is een halfrond stalraam te zien en naast de baander twee kleine raampjes. 

Enkele ontlastingsbogen zijn geaccentueerd met een grijze kleur. 

De herkomst van de naam Kraaienhof kan duiden op een familienaam maar bijvoorbeeld ook op de 

aanwezigheid van een kraaienkolonie. 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Klapstraat 60 Kraaienhof uit het eerste kwart van de 20
e
 eeuw is van belang voor Westervoort als 

een in hoofdvorm, gevelindeling en detaillering gaaf bewaarde boerderij van het type dwarshuis 

ofwel T-huis en als uiting van de agrarische geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een 

traditionele materialisering en gevelindeling die aansluit bij de functionele indeling die voor de 

uitoefening van het boerenbedrijf van belang was. In het voorhuis zijn elementen in 

neorenaissancetrant zichtbaar. De boerderij staat aan de Klapstraat, één van de oude wegen in de 

historische structuur van Westervoort en is opgenomen in de woonwijken die hier in de tweede helft 

van de 20
e
 eeuw tot stand zijn gekomen. Voorheen was dit voornamelijk agrarisch gebied met 

verspreide bebouwing waarvan de boerderij Klapstraat 60 een tastbaar overblijfsel vormt. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Klapstraat 78 Westervoort 
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Klapstraat 78 Westervoort 

  

straat + huisnummer : Klapstraat 78 

postcode + plaats : 6931 CL WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Smitshof 

oorspr.functie  : boerderij 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1850-1875 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis maar agrarisch karakter behouden o.a. inham in 

     linker zijgevel, enkele nieuwe vensters en deuren, achtergevel lijkt nieuw 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : dwarshuis- of T-huishuisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 28-02-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De dwarshuis- of  T-huisboerderij uit omstreeks 1850-1875 ligt, omgeven door een tuin met het 

voorhuis van de Klapstraat afgekeerd en de achterbaander naar de straat. Voor het voorhuis staan 

leilinden.  

Het pand  is opgetrokken in baksteen, grotendeels in kruisverband gemetseld, heeft een grijze 

gepleisterde plint en is gedekt met twee haaks op elkaar staande rieten daken. Het voorhuis is 

anderhalve bouwlaag hoog met een asymmetrisch ingedeelde voorgevel waarin een deur met 

tweelichts bovenlicht, links drie en rechts één zesruits schuifvenster, waarvan de buitenste twee met 

luiken. In de halve bouwlaag zijn boven de vensters vier liggende tweeruits (mezzanino)ramen 

aanwezig. In de achtergevel van het voorhuis bevinden zich kleine vierkante raampjes die zicht geven 

op de straat. Het voorhuis is gedekt met een schilddak, het achterhuis met een afgewolfd zadeldak. 

Het achterhuis is iets lager dan het voorhuis. In de zijgevels zijn vensters en deuren van divers 

formaat en ouderdom aanwezig en in de linker zijgevel is een inham / loggia gemaakt. De achtergevel 

heeft een achterbaander geflankeerd door twee mestdeuren, alle drie opgeklampt met schuine 

delen en een korfboog. Tussen de achterbaander en de mestdeuren zijn twee gietijzeren stalramen 

met rondboog en gevorkt bovenlicht aanwezig. Langs de dakrand van de achtergevel lopen 

vlechtingen. De naam Smitshof verwijst waarschijnlijk naar een (oud)bewoner.  

  

Motivering karakteristiek pand: 

Klapstraat 78 Smitshof uit omstreeks 1850-1875 is van belang voor Westervoort als een in 

hoofdvorm, gevelindeling en detaillering zeer gaaf bewaarde boerderij van het type dwarshuis ofwel 

T-huis en als uiting van de agrarische geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een traditionele 

materialisering en gevelindeling die aansluit bij de functionele indeling die voor de uitoefening van 

het boerenbedrijf van belang was. De boerderij staat aan de Klapstraat, één van de oude wegen in de 

historische structuur van Westervoort en is opgenomen in de woonwijken die hier in de tweede helft 

van de 20
e
 eeuw tot stand zijn gekomen. Voorheen was dit voornamelijk agrarisch gebied met 

verspreide bebouwing waarvan de boerderij Klapstraat 78 een tastbaar overblijfsel vormt. De 

boerderij ligt op de kruising met de Kerkstraat, één van de oude kerkepaden van Westervoort die 

naar de NH Werenfriduskerk aan de Dorpstraat leidt.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Klapstraat 112 Westervoort 
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Klapstraat 112 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Klapstraat 112  

postcode + plaats : 6931 CM WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Huize Vredenburg 

oorspr.functie  : adellijk woonhuis en boerderij (havezate) 

huidige functie  : vergader- archief- en tentoonstellingsruimte 

bouwjaar  : 15
e
 eeuw en eerste kwart 20

e
 eeuw, waarschijnlijk ouder  

verbouwingen  : verschillende tijdlagen, grote bouwhistorische waarden 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch en oudere restanten 

bouwtype  : woonhuis en schuur (langhuisboerderij)  

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 01-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De voormalige havezate Huize Vredenburg was vroeger geheel door een gracht omgeven en ligt nu 

midden op een groot grasveld in een nieuwbouwwijk. Een pas met hagen leidt naar de ingang. Het 

pand is samengesteld uit een woonhuis met daarachter een schuur. Het woonhuis is één bouwlaag 

hoog met een hoog opgaand zadeldak tussen tuitgevels en gedekt met gesmoorde verbeterde 

Hollandse pannen. Het huis is deels wit gepleisterd op een donkere plint en heeft smalle staafankers 

en een baksteenrand ter hoogte van de verdiepingsvloer. De korfboog duidt waarschijnlijk op de 

oorspronkelijke positie van de voordeur. De huidige deur en het roedenvenster met luiken zijn van 

recente datum. Dat geldt ook voor de vensters in de zijgevels. Mogelijk zitten de vensters wel in oude 

sponningen. In de linker gevel zijn een venster met luik, een kijkgaatje en duivengaten te zien. In de 

rechter zijgevel bevinden zich een venster, een hooiluik en duivengaten. Deze gaten zijn wellicht niet 

oorspronkelijk, maar staan ook op oude prenten van Huize Vredenburg. Het houden van duiven was 

een adellijk privilege. De schuur is iets lager dan het woonhuis en heeft een laag doorlopend 

zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen en aan de voorzijde uitbouw. De kopse tuitgevel 

aan de rechterzijde is voorzien van staafankers, een baander, een mestdeur en een hooiluik met rode 

bakstenen ontlastingsbogen. In de geveltop bevindt zich een cirkelvormig raampje. De achtergevel 

heeft getoogde stalraampjes. In de linker zijgevel is een gietijzeren roedenraam en een cirkelvormig 

raam aanwezig en in de voorgevel van de lage uitbouw een raampje met luik.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Klapstraat 112 Huize Vredenburg met bouwfasen uit de 15
e
 eeuw tot de 20

e
 eeuw is van groot belang 

voor Westervoort vanwege de geschiedenis als havezate die tenminste tot de 15
e
 eeuw teruggaat. 

Huize Vredenburg werd lange tijd door een gracht omgeven. Deze staat nog ingetekend op het 

kadastrale minuutplan. In de huidige woning en boerderij zijn verschillende zeer waardevolle 

tijdlagen (bouwfasen) zichtbaar. Het pand staat aan de Klapstraat, één van de oude wegen in de 

historische structuur van Westervoort en is opgenomen in de woonwijken die hier in de tweede helft 

van de 20
e
 eeuw tot stand zijn gekomen. Voorheen was dit voornamelijk agrarisch gebied met 

verspreide bebouwing. Te midden van alle nieuwbouw is het grote onbebouwde terrein met midden 

daarop het huis en boerderij, zeer opvallend en van grote landschappelijke en archeologische 

waarde.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Klapstraat 172 Westervoort 
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Klapstraat 172 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Klapstraat 172 

postcode + plaats : 6931 CN WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : De Grote Byvank 

oorspr.functie  : boerderij (woonhuis met landbouwschuur nr. 172 a t/m k) 

huidige functie  : woonhuis; Bed&Breakfast 

bouwjaar  : omstreeks 1930 

verbouwingen  : geen zichtbare wijzigingen aan buitenzijde 

bouwstijl  : traditioneel 

bouwtype  : grote middenstandswoning / herenhuis 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 01-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Klapstraat 172 De Grote Byvanck is een boerderij uit omstreeks 1930 die is samengesteld uit een 

vrijstaand woonhuis met naast gelegen landbouwschuur. Huis en schuur liggen iets van de weg af 

met een grote voortuin, in een nieuwbouwwijk met deels oude agrarische bebouwing. 

Het huis heeft een vierkante plattegrond, is opgetrokken in rode baksteen in Vlaams metselverband 

op een trasraam van klinkers en voorzien van een ver overkragend ingezwenkt schilddak gedekt met 

gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het pand is voorzien van originele vensters en 

deuren van verschillende afmetingen, met en zonder roeden of luiken. Zowel in de kopse straatgevel 

als de rechter zijgevel bevindt zich een erker. De erker aan de straatzijde is voorzien van een balkon 

met bakstenen borstwering en ijzeren leuning. In het voor- en rechter zijschild is een dakkapel uit de 

bouwtijd aanwezig. De hoofdentree bevindt zich in de rechter zijgevel. Het betreft een paneeldeur 

met toog onder een luifel die met smeedijzeren staven aan de gevel is gehangen. Boven de deur zijn 

twee langwerpige roedenramen aanwezig die de hal en het trappenhuis markeren. Aan de 

linkergevel bevindt zich een uitbouw onder plat dak, die verbonden is met de landbouwschuur.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Klapstraat 172 het woonhuis van boerderij De Grote Byvanck uit omstreeks 1930 is van belang voor 

Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling zeer gaaf bewaard woonhuis (type 

middenstandwoning). Het betreft een ruime woning die architectonisch een fraaie eenheid vorm met 

de naast gelegen landbouwschuur uit dezelfde bouwfase, beiden in eenzelfde, traditionele stijl 

gebouwd met expressieve vormentaal. De combinatie van woonhuis en schuur laat de 20
e
 eeuwse 

ontwikkeling zien van de boerderij waarbij wonen en werken niet meer in één gebouw werd 

gecombineerd zoals tot dan altijd gebruikelijk was.  

Het woonhuis en de schuur staan aan de Klapstraat, één van de oude wegen in de historische 

structuur van Westervoort. Ze zijn opgenomen in de woonwijk uit de tweede helft van de 20
e
 eeuw. 

Voorheen was dit voornamelijk agrarisch gebied met verspreide bebouwing waarvan Klapstraat 172-

172 a t/m k een tastbaar overblijfsel vormt. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Klapstraat 172 a t/m k Westervoort 
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Klapstraat 172 a t/m k Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Klapstraat 172 

postcode + plaats : 6931 CN WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : De Grote Byvank 

oorspr.functie  : boerderij (landbouwschuur met woonhuis nr. 172) 

huidige functie  : appartementen 

bouwjaar  : omstreeks 1930 

verbouwingen  : in 2008 verbouwd tot appartementen 

bouwstijl  : traditioneel 

bouwtype  : landbouwschuur 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 01-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Klapstraat 172 De Grote Byvanck is een boerderij uit omstreeks 1930 die is samengesteld uit een 

vrijstaand woonhuis met naast gelegen landbouwschuur. Huis en schuur liggen iets van de weg af 

met een grote voortuin, in een nieuwbouwwijk met deels oude agrarische bebouwing. 

De landbouwschuur heeft een rechthoekige plattegrond, is opgetrokken in baksteen in kruisverband 

op een witte plint. Het opvallend hoge ingezwenkte zadeldak heeft een groot overstek en is gedekt 

met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel is aan weerzijden van 

steunberen voorzien, waardoor een coulissewerking ontstaat. Bij de herbestemming is vooral 

ingegrepen in de zijgevels en het dak. De hoofdvorm van de schuur is behouden evenals de zeer 

markante indeling en detaillering van de voorgevel. Deze heeft een bijzondere ritmiek van vier lagen 

waarin asymmetrisch ramen, luiken en deuren zijn aangebracht die qua afmetingen verschillen maar 

door dispositie, vorm en materialisering toch helemaal in balans zijn. De liggende stalen 

roedenraampjes, het cirkelraam in de geveltop en de opgeklampte deuren en luiken met halfronde 

bovenzijde zijn behouden. Een uitzondering vormen de baanderdeuren, die zijn weggehaald ten 

behoeve van een portiek. Boven de vensters zijn strekkenlagen aanwezig, boven de deuren 

hanenkammen.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Klapstraat 172, de schuur bij boerderij De Grote Byvanck uit omstreeks 1930 is van belang voor 

Westervoort als een in zijn basis gaaf bewaarde landbouwschuur bij woonhuis nr. 172. Hoewel met 

de herbestemming tot appartementen forse ingrepen zijn gedaan in het pand (m.n. de loggia’s) is het 

aanzicht van de schuur en de hoofdmassa zeer goed behouden. Dit is bereikt door zoveel mogelijk 

binnen de contour van de hoofdvorm te blijven en qua kleur, materiaal en detaillering aan te sluiten 

bij de bestaande situatie. Vooral het behoud van indeling en detaillering van de voorgevel draagt in 

hoge mate bij aan de instandhouding van de karakteristiek. De schuur is architectonisch een fraaie 

eenheid met de naast gelegen woning uit dezelfde bouwfase. Beiden zijn in eenzelfde, traditionele 

stijl gebouwd met expressieve vormentaal. Het woonhuis en de schuur staan aan de Klapstraat, één 

van de oude wegen in de historische structuur van Westervoort. Ze zijn opgenomen in de woonwijk 

uit de tweede helft van de 20
e
 eeuw. Voorheen was dit voornamelijk agrarisch gebied met verspreide 

bebouwing waarvan Klapstraat 172-172 a t/m k een tastbaar overblijfsel vormt. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Klapstraat 184 Westervoort  
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Klapstraat 184 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Klapstraat 184  

postcode + plaats : 6931 AC WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : boerenwoning 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : tweede helft 19
e
 eeuw 

verbouwingen  : nieuwe uitbouw en enkele nieuwe vensters en deuren in linker gevel 

bouwstijl  : traditioneel 

bouwtype  : kleine langhuisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 01-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De kleine langhuisboerderij ligt in een overgangszone van nieuwere woonwijken naar agrarisch 

gebied. Rechts van de boerderij ligt een weiland. De nok van het dak staat schuin op de straat in de 

richting van de oude verkavelingsstructuur. De achtergevel is naar de Klapstraat gekeerd.  

De kleine langhuisboerderij uit de tweede helft van de 19
e
 eeuw is één bouwlaag hoog, opgetrokken 

in baksteen en geheel grijs gepleisterd. Het afgewolfde zadeldak is gedekt met gesmoorde platte 

Friese pannen en voorzien van eenvoudige daklijsten. In de gevels zijn staafankers aanwezig. De 

voorgevel, die van de straat is afgekeerd, is symmetrisch ingedeeld en uitgevoerd in schoon 

metselwerk. Er is een voordeur met bovenlicht aanwezig geflankeerd door twee zesruits 

schuifvensters met luiken. Onder het wolfseind bevinden zich twee liggende tweelicht (mezzanino)-

vensters. In de rechter zijgevel zijn een stalraam, een klepraampje en twee zesruits schuifvensters 

met luiken aanwezig. In de linker zijgevel bevinden zich enkele vernieuwde vensters en een deur 

evenals een jongere uitbouw onder plat dak. De achtergevel aan de Klapstraat is voorzien van een 

opgeklampte getoogde achterbaander, twee mestdeuren en een hooiluik. De achterbaander heeft 

een ontlastingsboog van rode bakstenen.  

  

Motivering karakteristiek pand:  

Klapstraat 184 uit de tweede helft van de 19
e
 eeuw is van belang voor Westervoort als een in 

hoofdvorm, gevelindeling en detaillering vrij gaaf bewaarde kleine langhuisboerderij en als uiting van 

de agrarische geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een traditionele materialisering en  

gevelindeling die aansluit bij de functionele indeling die voor de uitoefening van het boerenbedrijf 

van belang was. De kleine boerderij staat aan de Klapstraat, één van de oude wegen in de historische 

structuur van Westervoort. De boerderij is opgenomen in de woonwijken die hier in de tweede helft 

van de 20
e
 eeuw tot stand zijn gekomen. Voorheen was dit voornamelijk agrarisch gebied met 

verspreide bebouwing waarvan Klapstraat 184 een tastbaar overblijfsel is. Het weiland naast de 

boerderij versterkt het agrarische karakter. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Klapstraat 185 - De Lange Maat 183, Westervoort,  
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Klapstraat 185 -185a, Westervoort 

  

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Klapstraat 185-185a  

postcode + plaats : 6931 BD WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : De Langemaat 

oorspr.functie  : woonhuis met schuren 

huidige functie  : woonhuis met schuren 

bouwjaar  : woonhuis omstreeks 1930, overige tussen 1850 en 1950 

verbouwingen  : kleine aanpassingen b.v. nieuwe ramen, wit geschilderd 

bouwstijl  : traditionalisme 

bouwtype  : grote middenstandswoning / herenhuis 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 01-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Klapstraat 185-185a De Langemaat ligt op de hoek van de Klapstraat en De Lange Maat in een 

nieuwbouwwijk met deels oude agrarische bebouwing. Op het erf staan panden te dateren tussen 

circa 1850 en 1930, die een karakteristiek ensemble vormen. Het erf is zowel vanaf de Klapweg als 

vanaf De Lange Maat bereikbaar, met een oprit tussen de (wagen)schuur en achterhuis en een oprit 

links van het voorhuis. Iets verhoogd ten opzichte van de weg ligt de woning uit omstreeks 1930. 

Deze statige woning van het type grote middenstandwoning of herenhuis fungeert als voorhuis voor 

de parallel aan de Klapweg gelegen achterhuis uit omstreeks 1950-1960.  

 

Het woonhuis / voorhuis heeft een vierkante plattegrond, is twee bouwlagen hoog en opgetrokken in 

wit geschilderde baksteen in staand verband en voorzien van een piramidedak gedekt met rode 

verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel met hoofdentree aan de zijde van De Lange Maat is 

symmetrisch ingedeeld. In het midden op de begane grond leidt een stoep met zijmuurtjes naar de 

paneeldeur met glas-in-lood-zijlichten en houten luifel die door smeedijzeren staven aan de 

voorgevel is verbonden. Aan weerszijden bevindt zich een tweelichtvenster met luiken en in de 

verdieping zijn drie tweelichtvensters van verschillend formaat aanwezig. De hoofdentree wordt 

geaccentueerd door een dakkapel met roedenramen. In beide zijgevels is een aantal vensters 

aanwezig. In de rechter zijgevel bevindt zich bovendien een erker en onderaan links de eerste steen, 

waarop onder andere de naam De Langemaat staat. Tussen het woonhuis en het achterhuis is een 

laag tussenlid aanwezig. 

Het achterhuis of schuur dateert uit omstreeks 1950-1960 en is qua hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering afgeleid van de traditionele langhuisboerderijen in de regio, met onder andere 

neorenaissance details zoals de sierankers en aanzet- en sluitstenen. 

 

Achter het achterhuis, met de nok haaks op de straat staat een bakstenen (wagen)schuur, voorzien 

van een schilddak met ongelijke schilden gedekt met rode pannen.  

 

Parallel aan het achterhuis staat een gaaf bewaarde wit gepleisterde bakstenen (varkens)schuur uit 

omstreeks 1900-1910, onder een afgewolfd zadeldak gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen 

en voorzien van gietijzeren stalramen, rozetramen, een deur met bovenlicht gemaakt van een 

stalraam. In de langsgevel zijn twee varkensdeurtjes zichtbaar.  
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vervolg Klapstraat 185 - De Lange Maat 183, Westervoort 
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vervolg Klapstraat 185 - De Lange Maat 183, Westervoort 

Motivering karakteristiek pand:  

Klapstraat 185-185 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering gaaf bewaarde boerenwoning met schuren uit verschillende perioden. De ruime 

boerenwoning (type grote middenstandwoning / herenhuis) vormt een architectonisch markante 

eenheid met de erachter schuur uit 1950-1960, de wagenschuur en de originele (varkens)schuur. De 

boerderij bestaande uit een woonhuis met separate schuur is onderdeel van de 20
e
 eeuwse 

ontwikkeling van de boerderij, waarbij wonen en werken niet meer in één gebouw werd 

gecombineerd zoals tot dan altijd gebruikelijk was.  

De boerderij staat aan de Klapstraat met de voorgevel van het woonhuis naar de Lange Maat 

gekeerd. Klapstraat en Lange Maat horen tot het oude wegenpatroon in de historische structuur van 

Westervoort. De boerderij is opgenomen in de woonwijken die hier in de tweede helft van de 20
e
 

eeuw tot stand zijn gekomen. Voorheen was dit voornamelijk agrarisch gebied met verspreide 

bebouwing waarvan Klapstraat 185-185a een tastbaar overblijfsel is.  

De ensemblewaarden zijn hoog, zowel binnen het erf als in relatie tot de nabij gelegen boerderij en 

karakteristiek panden De Grote Byvanck, Klapstraat 172-172 a t/m k. De woningen van beide 

boerderijen zijn typologisch aan elkaar verwant. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Pals 14-16 
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Pals 14-16 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Pals 14-16 

postcode + plaats : 6931 DK WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : boerderij met schuren 

huidige functie  : dubbel woonhuis 

bouwjaar  : tweede helft 19
e
 eeuw 

verbouwingen  : verbouwd tot dubbel woonhuis, div. nieuwe vensters en deuren, uitbouw 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : langhuisboerderij   

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 02-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De boerderij ligt evenwijdig aan de straat, met de langsgevel direct aan de straat. Aan de noordzijde 

ligt de voortuin, aan de zuidzijde is de oprit van het erf. Daar staan ook, iets terug gelegen van de 

straat, twee schuren. De langhuisboerderij uit de tweede helft van de 19
e
 eeuw is rechthoekig, 

opgetrokken in wit gepleisterde baksteen en voorzien van een afgewolfd zadeldak dat deels met riet 

en deels met gesmoorde opnieuw verbeterde pannen is gedekt. De boerderij is sinds lange tijd als 

dubbel woonhuis in gebruik en gesplitst over de lengte van het pand. In de voorgevel vertaalt zich dit 

in twee voordeuren met bovenlichten en rechts daarvan een roedenvenster. Onder het wolfsdak 

bevindt zich een oud zolderlicht met roeden en ter hoogte van de verdiepingsvloer een aantal 

staafankers. Rechts is een jongere uitbouw onder plat dak aanwezig. De gevel langs de straat heeft 

onder andere een kelderlicht en twee betonnen stalramen. In de achtergevel zijn twee deuren met 

bovenlicht, twee kleine oude raampjes en een hooiluik aanwezig, evenals een staafanker. Iets terug 

gelegen aan de linkerzijde staat de rechthoekige gepleisterde schuur onder rieten dak (voorheen 

pannen) die onder andere dienst deed als varkensstal. Er bevinden zich nog enkele originele vensters 

en een luik in deze schuur, die aan de punt van de boerderij is vast gebouwd. Aan de voorzijde tegen 

de varkensschuur staat de voormalige  melkkamer, een kleine wit geschilderde schuur onder 

zadeldak gedekt met platte Friese pannen. De melkkamer heeft roedenramen van verschillende 

afmetingen en ouderdom, een stalraam en in de kopse gevel een deur.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Pals 14-16 uit de tweede helft van de 19
e
 eeuw is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm 

en deels de gevelindeling en detaillering gaaf bewaarde kleine langhuisboerderij met schuren en 

tevens als uiting van de agrarische geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een traditionele 

materialisering en gevelindeling die aansluit bij de functionele indeling die voor de uitoefening van 

het boerenbedrijf van belang was. De boerderij staat aan de straat met de naam Pals in het 

buurtschapje Pals, tegen de Rijndijk ten zuiden van de kern Westervoort. Er staat een aantal 

historisch waardevolle boerderijtjes dat ook op oude kaarten goed herkenbaar is als 

bebouwingscluster binnen het agrarische gebied. Ter plaatse van de drie karakteristieke panden Pals 

16, Pals 18 en Pals 23 is er sprake van zeer hoge ensemblewaarden door zowel de bebouwing als 

groen- en stratenstructuur. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Pals 18 Westervoort 
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Pals 18 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Pals 18 

postcode + plaats : 6931 DK WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : boerderij met schuur 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : 1870 en 1900-1910 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis, vensters en deuren meest nieuw, oude kozijnen 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : langhuisboerderij   

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 01-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De boerderij met aangebouwde schuur ligt tegen een weiland aan de voorzijde en bij een oprit naar 

de Rijndijk aan de achterzijde. Het erf is aan de achterzijde bereikbaar. Tegen de voorgevel staan 

leilinden.  

De langhuisboerderij dateert getuige de jaartalankers in de voorgevel uit 1870, de schuur aan de 

linkerzijde is van een jongere datum, waarschijnlijk rond 1900-1910. De schuur is deels ‘ingebouwd’ 

in de zijgevel van de boerderij. Zowel de boerderij als de schuur heeft een rechthoekige plattegrond 

en is opgetrokken in wit gepleisterde baksteen op een zwarte plint. De boerderij heeft een rietgedekt 

afgewolfd zadeldak en de schuur een zadeldak met eenvoudige windveren op klossen. De schuur is 

gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De bakgoot van de schuur rust op 

geprofileerde klossen. De voorgevel van de boerderij is asymmetrisch ingedeeld met drie (nieuwe) 

zesruits vensters op de begane grond en drie vierruits vensters van verschillende afmetingen onder 

het wolfseind. Getuige de duimen van de voormalige luiken zijn de kozijnen waarschijnlijk oud. In de 

linker zijgevel zijn een groot en een klein roedenvenster (nieuwe ramen) aanwezig en helemaal links 

twee getoogde gietijzeren stalraampjes. De achtergevel is voorzien van een kleine mestdeur 

(waarschijnlijk een varkensdeur), en hooiluik en ter plaatse van de achterbaander en een tweede 

mestdeur een nieuwe invulling in de oude sponningen. De aangebouwde schuur is rondom voorzien 

van vensters met roeden en heeft een deur in de achtergevel. In de topgevels zijn gietijzeren 

rozetraampjes met een rode baksteenrand aanwezig.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Pals 18 uit 1870 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm en deels de gevelindeling en 

detaillering gaaf bewaarde kleine langhuisboerderij met schuur en tevens als uiting van de agrarische 

geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een traditionele materialisering en  gevelindeling die 

aansluit bij de functionele indeling die voor de uitoefening van het boerenbedrijf van belang was. De 

boerderij staat aan de straat met de naam Pals in het buurtschapje Pals, tegen de Rijndijk ten zuiden 

van de kern Westervoort. Er staat een aantal historisch waardevolle boerderijtjes dat ook op oude 

kaarten goed herkenbaar is als bebouwingscluster binnen het agrarische gebied. Ter plaatse van de 

drie karakteristieke panden Pals 16, Pals 18 en Pals 23 is er sprake van zeer hoge ensemblewaarden 

door zowel de bebouwing als groen- en stratenstructuur. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Pals 23 Westervoort 
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Pals 23 Westervoort  

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Pals 23 

postcode + plaats : 6931 DK WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Gimmershof 

oorspr.functie  : boerderij 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : tweede helft 19
e
 eeuw 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis, vensters en deuren meest nieuw 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : dwarshuis- of T-huisboerderij  

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 01-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Boerderij Gimmershof ligt direct aan de straat, met het voorhuis dwars daarop en het achterhuis 

evenwijdig aan de straat. Aan de noordzijde ligt de voortuin, aan de zuidzijde een stukje achtererf. 

De dwarshuis- of T-huisboerderij dateert uit de tweede helft van de 19
e
 eeuw, heeft een T-vormige 

plattegrond en is opgetrokken in wit gepleisterde baksteen op een grijze plint en voorzien van een 

samengesteld dak gedekt met riet en gesmoorde muldenpannen. Het voorhuis is anderhalve 

bouwlaag hoog onder een rieten schilddak. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn staafankers 

aanwezig. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en is voorzien van nieuwe deuren en vensters met 

luiken, die waarschijnlijk de oude indeling weerspiegelen. Er is een voordeur geflankeerd door twee 

vensters en op de verdieping drie vensters. In de zijgevel langs de straat zijn een nieuwe voordeur en 

drie nieuwe vensters van verschillende grootte aangebracht. In de achtergevel, die ogenschijnlijk een 

keer is verbreed, bevinden zich twee opgeklampte deuren met een gietijzeren stalraam als 

bovenlicht. Boven elk van de deuren bevindt zich een (nieuw) venster met luiken. Rechts zijn er 

ontluchtingsgaten. Ter hoogte van de vloer van de hooizolder bevinden zich staafankers. 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Pals 23 Gimmershof uit de tweede helft van de 19
e
 eeuw is van belang voor Westervoort als een in 

hoofdvorm en deels de gevelindeling en detaillering gaaf bewaarde dwarshuis- of T-huisboerderij en 

tevens als uiting van de agrarische geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een traditionele 

materialisering en gevelindeling waarin de functionele indeling die voor de uitoefening van het 

boerenbedrijf van belang was nog grotendeels aanwezig en herkenbaar is. De boerderij staat aan de 

straat met de naam Pals in het buurtschapje Pals, tegen de Rijndijk ten zuiden van de kern 

Westervoort. Er staat een aantal historisch waardevolle boerderijtjes dat ook op oude kaarten goed 

herkenbaar is als bebouwingscluster binnen het agrarische gebied. Ter plaatse van de drie 

karakteristieke panden Pals 16, Pals 18 en Pals 23 is er sprake van zeer hoge ensemblewaarden door 

zowel de bebouwing als groen- en stratenstructuur. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Schans 1 Westervoort 
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Schans 1 Westervoort  

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Schans 1 

postcode + plaats : 6931 SG WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : Lentsenburg 

oorspr.functie  : adellijk woonhuis en boerderij (havezate) 

huidige functie  : boerderij 

bouwjaar  : tweede helft 19
e
 eeuw , havezate 14

e
 of 15

e
 eeuws  

verbouwingen  : diverse aanpassingen in indeling en detaillering 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : dwarshuis- of T-huisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 04-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De boerderij Lentsenburg ligt ter plaatse van een oude havezate op een door water omgeven terrein, 

waar van oorsprong de omgrachting lag. De boerderij wordt omringd door een tuin, het voormalige 

erf is ingevuld met nieuwe bebouwing die refereert aan oude schuren. Centraal ligt de oprit vanaf de 

Rijndijk, die leidt naar de achtergevel. Lentsenburg is een boerderij van het dwarshuis- of T-huistype 

uit het laatste kwart van de 19
e
 eeuw. Het pand is opgetrokken in baksteen, wit gepleisterd en staat 

op een grijze plint. De haaks op elkaar staande afgewolfde zadeldaken van het voor- en achterhuis 

zijn riet gedekt. De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld met een deur met roedenbovenlicht 

geflankeerd door twee schuifvensters met een vierruits onderraam en een roedenbovenlicht. Geheel 

links is een opkamerraam aanwezig met daaronder een kelderlicht. In de halve verdieping bevinden 

zich vier vensters. De onderdorpels van alle vensters worden geaccentueerd door rode baksteen. Ter 

hoogte van de verdiepingsvloer zijn staafankers aanwezig. De achtergevel had voorheen een 

middenbaander met korfboog, in de sponning is nu een portiek gemaakt. Het portiek wordt 

geflankeerd door twee halfronde stalraampjes en twee opgeklampte mestdeuren. De raampjes en 

deuren zijn geaccentueerd door rode bakstenen ontlastingsbogen, evenals de vlechtingen langs de 

dakrand.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Schans 1 Lentsenburg is van belang voor Westervoort als dwarshuis- of T-huisboerderij uit 

waarschijnlijk de tweede helft van de 19eeuw. De boerderij maakt deel uit van de zeer oude 

boerderijplaats en havezate Lentsenburg die tenminste tot de 15
e
 eeuw teruggaat. De boerderij is in 

hoofdvorm, gevelindeling en detaillering gaaf tot redelijk gaaf bewaard. Er is sprake van een 

traditionele materialisering en functionele gevelindeling die voor de uitoefening van het 

boerenbedrijf van belang was nog aanwezig en herkenbaar is. Van de oude havezate resteren delen 

van de omgrachting. De archeologisch waarden van het terrein zijn hoog.  

De straat met de naam Schans ligt in het verlengde van de Rijndijk en maakt deel uit van de oude 

wegenstructuur van Westervoort. Het erf Lentsenburg ligt op de grens van de naoorlogse 

nieuwbouwwijken en het buitengebied met zijn karakteristieke verspreide (agrarische) bebouwing. 

De straatnaam Schans verwijst naar de uit 1760 daterende iets zuidelijker gelegen aarden schans 

Geldersoord, die onderdeel uitmaakte van het inundatiegebied Westervoort-Doesburg.  

  

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Schans 7 Westervoort  

 

foto gemeente Westervoort  

 

Topografisch Militaire Kaart (Bonneblad) 1866 bron: www.watwaswaar.nl 
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Schans 7 Westervoort  

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Schans 7  

postcode + plaats : 6931 SG WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : mogelijk militair 

huidige functie  : deel van een schuur 

bouwjaar  : tweede helft 19 eeuw en oudere bouwfasen 

verbouwingen  : wijzigingen in verband met functioneel gebruik bij boerderij 

bouwstijl  : traditioneel 

bouwtype  : schuur 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : niet van toepassing 

datum beschrijving : 04-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De huidige schuur terzijde van het woonhuis Schans 7 heeft aan de achterzijde (oostzijde) een 

vierkant bouwdeel met dikke muren, waarover van oudsher wordt gezegd dat dit een restant is van 

de militaire bebouwing op schans Geldersoord, mogelijk een deel van het kruithuis. In de loop van de 

tijd is het als schuur in gebruik geraakt bij de boerderij en hebben er vele wijzigingen ten behoeve 

van het agrarisch gebruik plaats gevonden, waarvan verschillende bouwsporen aanwezig zijn. 

Behalve het oudste deel heeft de schuur heeft geen cultuurhistorische waarden. Bouwhistorisch 

onderzoek is wenselijk. 

 

Motivering karakteristiek pand: 

Schans 7 is van belang voor Westervoort als mogelijk restant van de oude militaire bebouwing 

(mogelijk een deel van het kruithuis) van de voormalige verdedigingsschans Geldersoord (aanleg 

1760), binnen welke contour het pand is gelegen en die onderdeel uitmaakte van het 

inundatiegebied Westervoort-Doesburg. Direct ten noordwesten van Schans 7 ligt hoofdinlaatwerk 

De Schans uit 1953. De oude schans Geldersoord, het hoofdinlaatwerk uit 1953 en de 

inundatiegebieden vormen een bijzonder militair landschap. De straat met de naam Schans ligt in het 

verlengde van de Rijndijk en maakt deel uit van de oude wegenstructuur van Westervoort met zijn 

karakteristieke verspreide (agrarische) bebouwing.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 



74 

 

Schans 8 Westervoort  
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Schans 8 Westervoort  

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Schans 8 

postcode + plaats : 6931 SG WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : boerderij 

huidige functie  : woonhuis  

bouwjaar  : tweede helft 18 eeuw 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis, meest nieuwe vensters en deuren, dakramen 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : krukhuisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 04-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De boerderij ligt aan de voet van de Rijndijk, met het voorhuis haaks daarop. Het erf is bereikbaar via 

een oprit aan de rechterzijde, die naar het achterhuis leidt. 

De boerderij dateert uit de 18
e
 eeuw en is van het type krukhuis, dat wil zeggen met een uitbouw 

(voor melkkelder en opkamer) aan één zijde van het voorhuis. Het voorhuis / krukhuis is anderhalve 

bouwlaag hoog en gedekt met een rieten schilddak, het achterhuis staat haaks daarop en is gedekt 

met een rieten zadeldak. In de voorgevel, die asymmetrisch is ingedeeld, zijn aanwezig: een voordeur 

met tweeruits bovenlicht, geheel links en rechts een zesruits venster met luiken en tussen de 

voordeur en het linker venster een nieuw breed vensters met roeden en luiken. Het achterhuis heeft 

rechthoekige gietijzeren stalramen en in de achtergevel een achterbaander met mestdeuren. Verder 

zijn er verschillende nieuwe vensters aangebracht.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Schans 8 uit waarschijnlijk de tweede helft van de 18
e
 eeuw is van belang voor Westervoort als 

voorbeeld van het weinig voorkomende type krukhuisboerderij. De boerderij is in hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering gaaf tot redelijk gaaf bewaard en is een uiting van de agrarische 

geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een traditionele materialisering en  een herkenbare 

functionele indeling die voor de uitoefening van het boerenbedrijf van belang was. 

De Schans ligt in het verlengde van de Rijndijk en maakt deel uit van de oude wegenstructuur in het 

buitengebied van Westervoort met zijn karakteristieke verspreide (agrarische) bebouwing. De 

straatnaam Schans verwijst naar de uit 1760 daterende iets noordelijker gelegen schans Geldersoord, 

die onderdeel uitmaakte van het inundatiegebied Westervoort-Doesburg. Schans 8 maakt deel uit 

van een cluster van oudere boerderijen aan dit stukje dijk nabij de veerovergang naar Huissen. Deze 

plek is op oude kaarten herkenbaar evenals de boerderijplaatsen nr. 8 en 9/10 (beiden karakteristiek 

pand, ensemblewaarden). 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Schans 9-10 Westervoort
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Schans 9-10 Westervoort  

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Schans 9 

postcode + plaats : 3931 SG WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : boerderij 

huidige functie  : woonhuis  

bouwjaar  : tweede helft 18 eeuw 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis, nieuwe of sterk gewijzigde bouwdelen aan  

     rechterzijde, dakramen 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : krukhuisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 04-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De boerderij ligt aan de voet van de Rijndijk, met het voorhuis haaks daarop. Het erf is bereikbaar via 

een oprit aan de rechterzijde, die naar het achterhuis leidt. Aan de rechterzijde is de boerderij 

verbonden met nieuwe of sterk verbouwde bouwdelen, die niet tot het karakteristieke pand 

behoren. 

De basis van de boerderij dateert uit de 18
e
 eeuw en is van het type krukhuis, dat wil zeggen met een 

uitbouw (voor melkkelder en opkamer) aan één zijde van het voorhuis. Het voorhuis is anderhalve 

bouwlaag hoog en wit gepleisterd op een zwarte plint. Het is voorzien van een rieten zadeldak dat 

doorloopt in een bouwdeel haaks daarop (L-vorm). Dit bouwdeel is mogelijk van oude datum, maar 

sterk gewijzigd. Geheel rechts is de boerderij aan een nieuw pand (uitbouw van Schans 9) gebouwd.  

De voorgevel van het oude voorhuis / krukhuis is asymmetrisch ingedeeld. Links bevindt zich een 

opgeklampte voordeur met tweeruits bovenlicht, die wordt geflankeerd door twee vensters in de 

oude sponningen (voorheen zesruits schuifvensters). Rechts in de gevel is een schuifvenster met 

middenstijl en drieruitsbovenlicht en luiken aanwezig. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevinden 

zich staafankers en in de halve verdieping zijn er twee liggende tweeruits (mezzanino)vensters. 

 

Motivering karakteristiek pand:  

Schans 9-10 uit de tweede helft van de 18
e
 eeuw is van belang voor Westervoort als voorbeeld van 

een weinig voorkomende type krukhuisboerderij. Het voorhuis is in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering gaaf bewaard en is een uiting van de agrarische geschiedenis van Westervoort. Er is 

sprake van een traditionele materialisering en een herkenbare functionele indeling die voor de 

uitoefening van het boerenbedrijf van belang was. 

De Schans ligt in het verlengde van de Rijndijk en maakt deel uit van de oude wegenstructuur in het 

buitengebied van Westervoort met zijn karakteristieke verspreide (agrarische) bebouwing. De 

straatnaam Schans verwijst naar de uit 1760 daterende iets noordelijker gelegen schans Geldersoord, 

die onderdeel uitmaakte van het inundatiegebied Westervoort-Doesburg. Schans 9-10 maakt deel uit 

van een cluster van oudere boerderijen aan dit stukje dijk nabij de veerovergang naar Huissen. Deze 

plek is op oude kaarten herkenbaar evenals de boerderijplaatsen nr. 8 en 9/10 (beiden karakteristiek 

pand, ensemblewaarden). 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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IJsseldijk 82-84 Westervoort  
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IJsseldijk 82-84 Westervoort  

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : IJsseldijk 84  

postcode + plaats : 6931AE WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : woonhuis, winkel en café, 

     waarschijnlijk gecombineerd met agrarische functie 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : laatste kwart 19 eeuw 

verbouwingen  : deels nieuwe vensters, deuren, pannen, indeling en detaillering achterhuis  

bouwstijl  : traditioneel 

bouwtype  : dijkhuis, type T-huis of dwarshuis 

 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 05-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Het T-vormige dijkhuis uit het laatste kwart van de 19e eeuw maakt deel uit van een 

bebouwingscluster aan de landzijde van de dijk. Het voorhuis staat op de dijk en wordt door een 

tuintje van de straat gescheiden. 

Het dijkhuis heeft een T-vormige plattegrond en is opgetrokken in wit geschilderde baksteen in 

kruisverband, op een grijze plint. Het voorhuis is anderhalve bouwlaag hoog en heeft een souterrain. 

Het kloeke achterhuis bestaat uit één bouwlaag met souterrain en een opvallend hoog dak dat juist 

met een puntje boven het voorhuis uitsteekt.  

Het tussen eenvoudige windveren gevatte zadeldak van het voorhuis, de voormalige winkel en café, 

ligt evenwijdig aan de dijk en is met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekt. Het 

voormalige dubbele gebruik is herkenbaar in de voorgevel, met twee ten opzicht van elkaar 

gespiegelde indelingen elk bestaande uit een deur met daarnaast een zesruits schuivenster met 

luiken. Op de halve verdieping bevinden zich zijn er vier liggende tweeruits (mezzanino)vensters. Ter 

hoogte van de verdiepingsvloer zijn staafankers aanwezig. In de linker zijgevel van het voorhuis 

bevindt zich nog een origineel zesruits schuifvenster met luiken. Verder zijn de zijgevels van nieuwe 

vensters voorzien. Het opvallend forse achterhuis heeft een zadeldak met gesmoorde opnieuw 

verbeterde Hollandse pannen. Uitgezonderd één vierruits en één zesruits schuifvenster zijn alle 

deuren en vensters vernieuwd. 

  

Motivering karakteristiek pand: 

IJsseldijk 84 uit waarschijnlijk het laatste kwart van de 19
e
 eeuw is van belang voor Westervoort als 

een in hoofdvorm gaaf en in gevelindeling en detaillering redelijk gaaf bewaard, zeer markant 

dijkhuis van het type dwarshuis- of T-huis. Het heeft in de loop van de tijd verschillende functies 

gehad. Het pand staat aan de IJsseldijk ten noorden van Westervoort, tegenover de plaats waar van 

oudsher de steenovens lagen. Daar ligt waarschijnlijk ook een relatie met de voormalige functie als 

winkel en café. De IJsseldijk hoort tot het oude wegenpatroon van Westervoort en is voorzien van 

verspreide, deels geclusterde bebouwing van vooral agrarisch karakter. Op oude kaarten zijn ter 

plaatse van IJsseldijk 82-84 en het nabij gelegen eveneens karakteristieke pand IJsseldijk 88, al 

bebouwingsclusters te zien.  

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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IJsseldijk 88 Westervoort 
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IJsseldijk 88 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : IJsseldijk 88 

postcode + plaats : 6931 AE WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : boerderij 

huidige functie  : woonhuis en manege 

bouwjaar  : 1880-1900, achterhuis jonger 

verbouwingen  : verbouwd tot woonhuis en gerenoveerd voor manege-functie o.a dakkapel 

     en deels nieuwe vensters en deuren 

bouwstijl  : traditioneel agrarisch 

bouwtype  : dwarshuis- of T-huisboerderij 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 05-03 2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

De dwarshuis- of T-huisboerderij maakt deel uit van een bebouwingscluster aan de landzijde van de 

IJsseldijk. De boerderij ligt aan de voet van de dijk en staat met het achterhuis daarnaar gericht. Links 

van het achterhuis staat een kleine schuur onder pannen dak, die voorheen met riet was gedekt.  

De uit omstreeks 1880-1900 daterende boerderij met jonger achterhuis is opgetrokken in baksteen, 

het voorhuis in staand metselverband, het achterhuis in halfsteens verband en heeft twee haaks op 

elkaar staande afgewolfde zadeldaken. Het voorhuis is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse 

pannen, het achterhuis deels met betonpannen, deels met riet.  

Het voorhuis is anderhalve bouwlaag hoog op een grijze gepleisterde plint. Ter hoogte van de 

verdiepingsvloer zijn staafankers aanwezig. De voorgevel is voorzien van een deur en schuifvensters 

met roeden en luiken en een (niet oorspronkelijke) dakkapel. Het achterhuis is even hoog als het 

voorhuis en gezien het halfsteense metselverband van een jongere datum dan het voorhuis. In de 

zijgevels zijn halfronde gietijzeren stalraampjes aanwezig. De achtergevel is voorzien van een 

getoogde opgeklampte middenbaander met roedenraampje, een hooiluik en twee mestdeuren. Er 

zijn staafankers aanwezig ter hoogte van de vloer van de hooizolder.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

IJsseldijk 88 uit omstreeks 1880-1900 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, en 

gevelindeling zeer gaaf en in detaillering vrij gaaf bewaarde dwarshuis- of T-huisboerderij met schuur 

en als onderdeel van de agrarische geschiedenis van Westervoort. Er is sprake van een traditionele 

materialisering en gevelindeling waarin de functionele indeling die voor de uitoefening van het 

boerenbedrijf van belang was, nog aanwezig en herkenbaar is. 

Het pand staat aan de IJsseldijk ten noorden van Westervoort, tegenover de plaats waar van oudsher 

de steenovens lagen. De IJsseldijk hoort tot het oude wegenpatroon van Westervoort en is voorzien 

van verspreide, deels geclusterde bebouwing van vooral agrarisch karakter. Op oude kaarten zijn ter 

plaatse van IJsseldijk 88 en het nabij gelegen eveneens karakteristieke pand IJsseldijk 82-84, al 

bebouwingsclusters te zien. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Zuidelijke Parallelweg 3 Westervoort 
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Zuidelijke Parallelweg 3 Westervoort  

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Zuidelijke Parallelweg 3 

postcode + plaats : 6931 EN WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : woonhuis baanwachter 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : omstreeks 1900-1910 

verbouwingen  : meest nieuwe vensters en deuren en uitbouw met plat dak 

bouwstijl  : traditioneel, invloed neorenaissance 

bouwtype  : baanwachtershuisje 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 05-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Parallel aan de zuidzijde van de spoorlijn ligt dit baanwachtershuisje uit omstreeks 1900-1910. Het 

ligt op een strook grond tussen de spoordijk en de straat en staat iets schuin, ter hoogte van een 

kruising. 

Het baanwachtershuisje is een bouwtype dat overal in het land langs spoorlijnen werd gebouwd. Het 

heeft een rechthoekige plattegrond met uitbouwtje aan de zuidzijde, is anderhalve bouwlaag hoog 

onder een overkragend zadeldak op geprofileerde klossen en met een eenvoudige windveer. Het 

dak, dat is gedekt met gesmoorde kruispannen, loopt als lessenaarsdak door in het lage uitbouwtje 

aan de zuidzijde. Het huisje is deels grijs gepleisterd. De topgevel aan de voorzijde is voorzien van 

een getrapte baksteendecoratie in schoon metselwerk. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn 

staafankers aanwezig. Ter plaatse van de oorspronkelijke vensters en deuren zijn nieuwe vensters en 

deuren aangebracht. De hoofdentree bevindt zich in de rechter zijgevel, de voorgevel is symmetrisch 

ingedeeld. In de achtergevel is nog een cirkelvormig gietijzeren zolderlicht uit de bouwtijd aanwezig. 

De twee uitbouwen onder plat dak zijn nieuw.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Zuidelijke Parallelweg 3 uit omstreeks 1900-1910 is van belang voor Westervoort als een in 

hoofdvorm gaaf en in gevelindeling en detaillering vrij gaaf bewaard en herkenbaar voorbeeld van 

een baanwachtershuisje van de Rhijnspoorweg die vanaf 1856 het traject Arnhem – Zevenaar – 

Duitse grens opende. De baanwachter en zijn vrouw waren verantwoordelijk voor de bewaking van 

een deel van het traject en het openen van de spoorbomen. Het huisje herinnert aan de eerste 

aanleg en het in 1965 afgebroken station Westervoort. De lijn werd heropend en in 2011 kwam een 

nieuw station tot stand. Het huisje ligt aan de Zuidelijke Parallelweg, waarmee op evenwijdige ligging 

aan de spoorlijn wordt gedoeld. De weg maakt deel uit van de oudere wegenstructuur van 

Westervoort. De waarden van het huisje worden versterkt door de aanwezigheid van het bijna 

identieke baanwachtershuisje Zuidelijke Parallelweg 7 dat iets zuidelijker is gelegen. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort en 

Rhijnspoorweg 
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Zuidelijke Parallelweg 7 Westervoort  
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Zuidelijke Parallelweg 7 Westervoort 

 

gemeente  : Westervoort 

straat + huisnummer : Zuidelijke Parallelweg 3 

postcode + plaats : 6931 EN WESTERVOORT 

bescherming  : karakteristiek pand 

naam object  : niet van toepassing 

oorspr.functie  : woonhuis baanwachter 

huidige functie  : woonhuis 

bouwjaar  : omstreeks 1890-1900 

verbouwingen  : deels nieuwe vensters en deuren en vergroting uitbouw, nieuwe pannen 

bouwstijl  : traditioneel, invloed neorenaissance 

bouwtype  : baanwachtershuisje 

naam beschrijver : drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts 

datum foto’s  : 06-03-2013 

datum beschrijving : 05-03-2013 

Omschrijving karakteristiek pand: 

Parallel aan de zuidzijde van de spoorlijn ligt dit baanwachtershuisje uit omstreeks 1900-1910. Het 

ligt in de bocht van de straat ter hoogte van een kruising op een smalle strook grond tussen de 

spoordijk en de straat. Het ijzeren tuinhek met ruitvormig gaas dateert waarschijnlijk uit de bouwtijd 

van het pandje. 

Het baanwachtershuisje is een bouwtype dat overal in het land langs spoorlijnen werd gebouwd. Het 

heeft een rechthoekige plattegrond met uitbouw aan de zuidzijde, is anderhalve bouwlaag hoog 

onder een overkragend zadeldak met een eenvoudige windveer op klossen. Het dak is gedekt met 

gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het loopt als lessenaarsdak door in de (deels 

vernieuwde) uitbouw aan de zuidzijde. Het huisje is gemetseld in baksteen in kruisverband en 

voorzien van grijze baksteenbanden en ontlastingsbogen. De topgevel heeft een getrapte 

baksteendecoratie. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn staafankers aanwezig. Het driestrooks 

venster op de begane grond heeft een geprofileerd kozijn en dateert uit de bouwtijd van het pand. 

Dat geldt ook voor de voordeur met bovenlicht in de uitbouw links. De meeste overige vensters en 

deuren zijn vernieuwd.  

 

Motivering karakteristiek pand: 

Zuidelijke Parallelweg 7 uit omstreeks 18 

90-1900 is van belang voor Westervoort als een in hoofdvorm, gevelindeling en detaillering redelijk 

gaaf bewaard en herkenbaar voorbeeld van een baanwachtershuisje van de Rhijnspoorweg die vanaf 

1856 het traject Arnhem – Zevenaar – Duitse grens opende. De baanwachter en zijn vrouw waren 

verantwoordelijk voor de bewaking van een deel van het traject en het openen van de spoorbomen. 

Het huisje herinnert aan de eerste aanleg en het in 1965 afgebroken station Westervoort. De lijn 

werd heropend en in 2011 kwam een nieuw station tot stand. Het huisje ligt aan de Zuidelijke 

Parallelweg, waarmee op evenwijdige ligging aan de spoorlijn wordt gedoeld. De weg maakt deel uit 

van de oudere wegenstructuur van Westervoort. De waarden worden versterkt door de 

aanwezigheid van het bijna identieke baanwachtershuisje Zuidelijke Parallelweg 3 dat iets 

noordelijker is gelegen. 

 

Bronnen: MIP provincie Gelderland 1990-1991, website HK Westervoort, www.watwaswaar.nl, Google Earth 

en Streetview, Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland; Gelderland, 1999, Wikipedia Westervoort 
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Toelichting 
 
Ter voorbereiding van het Bestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie 2013 heeft Giesen-
Geurts Monumentenadvies in februari en maart 2013 in opdracht van de gemeente Westervoort de 
bestaande lijst met beeldbepalende panden geactualiseerd en verwerkt tot een rapport. 
Uitgangspunt vormden de lijst met beeldbepalende panden van de gemeente Westervoort uit 1987 
en de MIP-inventarisatie van de provincie Gelderland uit 1990-1991. Enkele panden zijn van de lijst 
afgevoerd en opgenomen in deze bijlage. Deze panden hebben door verbouwingen aan 
cultuurhistorische waarden ingeboet of voldoen niet (meer) aan de hedendaagse criteria voor 
karakteristieke panden, zeker in vergelijking met de hoge waarden van veel panden in Westervoort 
die wel op de lijst gehandhaafd zijn.   
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Dorpstraat 34-Schoonoord 30, voormalige Dominicusschool Westervoort 

Herkenbaar als schoolgebouw maar met onvoldoende waarden in vergelijking tot de hoge kwaliteit 

van de overige karakteristieke panden in Westervoort. 
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Dorpstraat 49 Westervoort  

Nieuwe vensters en dakkapellen die het aanzicht sterk bepalen. Er resteert eigenlijk alleen de 

hoofdvorm. Er zijn onvoldoende waarden in vergelijking tot andere gaaf bewaarde karakteristieke 

boerenwoningen in Westervoort.  
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Dorpstraat 51 Westervoort  

Sober en netjes verbouwd maar er zijn onvoldoende waarden in vergelijking tot andere gaaf 

bewaarde karakteristieke boerenwoningen in Westervoort.  
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Kerkstraat 40, algemene begraafplaats Westervoort 

Schuurtje uit omstreeks jaren 70. Herkenbaar in zijn bouwtijd maar er zijn onvoldoende waarden in 

vergelijking tot de hoge kwaliteit van de overige karakteristieke panden in Westervoort. 
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Klapstraat 190 Westervoort 

Sober verbouwd maar er resteert eigenlijk alleen de hoofdvorm. Er zijn onvoldoende waarden in 

vergelijking tot andere gaaf bewaarde karakteristieke langhuisboerderijtjes in Westervoort.  
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Rijndijk 25 Westervoort  

Sterk verbouwd, er zijn onvoldoende waarden behouden in vergelijking tot andere gaaf bewaarde 

karakteristieke boerenwoningen in Westervoort. 
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Schans 13 Westervoort  

Sterk verbouwd, er zijn onvoldoende waarden behouden in vergelijking tot andere gaaf bewaarde 

karakteristieke dwarshuis (T-huis)-boerderijen in Westervoort. 
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