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Waardenstelling Arnhemseweg 4-6, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Even van de weg gelegen vrijstaande (voormalige) dienstwoning. Het 

object behoorde oorspronkelijk bij het landhuis Groot Schutterhoef 

en omvatte in de oorspronkelijke opzet een garage en een 

chauffeurswoning. Tegenwoordig bestaat het object uit twee 

woningen.

Bouwjaar: 1920

Bouwtype: Dienstwoning

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een schilddak met licht inzwenkende 

dakschilden. Twee risalerende topgevels en één Vlaams geveltje. 

Gevelindeling: Vensters met deels of geheel gewijzigde houten invullingen, met en 

zonder luiken. Twee gevels met risalerende topgevel, één met 

Vlaams geveltje. 

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak gedekt met roodbruine verbeterde Hollandse pannen.

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. 

Gemetselde hoekposten bij de twee toegangen tot het terrein aan de 

Arnhemseweg.

Google maps
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Waardenstelling Arnhemseweg 4-6, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang  en representatief als 

(voormalige) dienstwoning bij het landhuis Schutterhoef.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van traditionele baksteenarchitectuur uit het 

interbellum.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Samen met het nabijgelegen landhuis Schutterhoef vormt het 

object een waardevol historisch en ruimtelijk ensemble. Door 

de vrijstaande ligging in een groene omgeving nabij het 

landhuis is er sprake van een situationele waarde.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven (voormalige) dienstwoning uit 1920.

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel 

ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De voormalige dienstwoning (oorspronkelijk met garages) uit 

1920, uitgevoerd in voor die periode karakteristieke 

traditionele baksteenarchitectuur, vormt een waardevol 

ensemble met het nabij gelegen landhuis Schutterhoef. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 5, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Bescheiden villa in Chaletstijl met neoclassicistische elementen, 

oorspronkelijk gebouwd als dubbele portierswoning van het 

landgoed De Hertekop.

Bouwjaar: 1906

Bouwtype: Dienstwoning

Architect: A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde gevels op een T-vormige 

plattegrond.  

Gevelindeling: Ruw gepleisterde gevels met glad gepleisterde plint, waterlijsten 

geblokte hoekpilasters en vensteromlijstingen. De vensters bevatten 

vernieuwde houten invullingen. De entree bevat een houten 

paneeldeur met vierpasmotief en heeft een bewerkt kalf en 

bovenlicht. Het rechter portiek is in de huidige situatie gewijzigd in 

vensters. 

Dakvorm/dakbedekking: Twee loodrecht op elkaar staande zadeldaken, waarvan het 

noordelijke met wolfeind, gedekt met rode Tuiles du Nord. In het 

naar de Arnhemseweg gekeerde dakvlak een forse niet 

oorspronkelijke dakkapel onder plat dak.

Verbouwingen: 1968, 1973, 1975

Bijzonderheden: Oorspronkelijk een dubbele woning maar in 1968 verbouwd tot enkel 

woonhuis.

Terreininrichting:
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Waardenstelling Arnhemseweg 5, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als (voormalige) dienstwoning 

uit 1906 bij het landgoed De Hertekop.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in eclectische trant uitgevoerde dubbele 

portierswoning uit het begin van de twintigste eeuw met 

elementen uit de Chaletstijl en het neoclassicisme. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de goed zichtbare ligging aan de Arnhemseweg, op de 

hoek met de Ruitenbeeklaan is er sprake van een situationele 

waarde. Met zijn markante hoofdvorm en detaillering vormt 

het pand een sterk beeldbepalend element aan dit deel van 

de Arnhemseweg. In relatie met het landgoed De Hertekop is 

er sprake van een ensemblewaarde.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven (voormalige) dubbele portierswoning uit 

1906.

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en detaillering en als 

onderdeel van het landgoed De Hertekop.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Voormalige dubbele portierswoning bij het landgoed De 

Hertekop uit 1906, uitgevoerd in voor die periode 

karakteristieke eclectische trant met elementen uit de 

Chaletstijl. Het in hoofdvorm goed behouden gebleven pand 

is voorzien van markante details en vormt een beeldbepalend 

element aan dit deel van de Arnhemseweg. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 8-10, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: In 1946 gebouwd landhuis Schutterhoef, uitgevoerd in Engelse 

Landhuisstijl. Gelegen op een ruim eigen terrein met groene 

parkachtige inrichting. Vormt een ensemble met de nabijgelegen 

(voormalige) dienstwoning Arnhemseweg 4-6 uit 1919-1920. Het 

landhuis is nu opgesplitst in twee woningen.

Bouwjaar: 1946

Bouwtype: Landhuis 

Architect: ir. W. de Bruijn en ir. J.B. van Asbeck

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Tweelaags met een samengestelde plattegrond onder een 

samengestelde kap. Verspringende bouwdelen en verspringende 

kaphoogte.  

Gevelindeling: Bakstenen gevels. Asymmetrische gevelindeling met vensters met 

draairamen en bovenlicht met roedenramen en persiennes, vensters 

met enkelruits draairamen en persiennes en een inpandig portiek 

met zuilen en luifel.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld schilddak gedekt met riet (vóór de brand in 2019). 

Verbouwingen: 1989-1990, 2019 (na brand)

Bijzonderheden: In 1946 gebouwd in opdracht van M.S.H. Douairière Roëll-de 

Beaufort ter vervanging van het in 1945 afgebrande landhuis uit 

1919. Een gevelsteen herinnert nog aan deze oudere voorganger. De 

nabijgelegen (voormalige) dienstwoning Arnhemseweg 4-6 dateert 

eveneens uit 1919-1920.
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Waardenstelling Arnhemseweg 8-10, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. 

Gemetselde hoekposten bij de twee toegangen tot het terrein aan de 

Arnhemseweg.

Waardestelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als herbouw van het in 1919-

1920 gebouwde landhuis Schutterhoef in 1946.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een landhuis in de Engelse Landhuisstijl, 

ontworpen door de architecten W. de Bruijn en J.B. van 

Asbeck.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Samen met de nabijgelegen (voormalige) dienstwoning 

Arnhemseweg 4-6 vormt het object een waardevol ensemble. 

Door de vrijstaande ligging op een terrein met groene, 

parkachtige inrichting is er sprake van een situationele 

waarde.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven landhuis in Engelse Landhuisstijl uit 1946.

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel 

ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het landhuis Schutterhoef uit 1946, uitgevoerd in markante 

Engelse Landhuisstijl naar ontwerp van architecten W. de 

Bruijn en J.B. van Asbeck, en gelegen op een ruim eigen 

terrein met parkachtige inrichting, vormt een waardevol 

ensemble met de nabijgelegen (voormalige) dienstwoning 

Arnhemseweg 4-6. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 9, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Met de voorgevel op de Ruitenbeek georiënteerd en op enige afstand 

van de Arnhemseweg gelegen langhuisboerderij met (vee)schuur en 

hooiberg, markant gelegen aan de Ruitenbeek.

Bouwjaar: 1850-1875

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Boerderij is een eenlaags pand op rechthoekige plattegrond, gedekt 

door een zadeldak met wolfeinden. De aan de oostzijde van de 

boerderij gelegen (vee)schuur omvat één bouwlaag op een 

rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden. Even 

ten zuidwesten van de boerderij een 5-roedige hooiberg met houten 

roeden. 

Gevelindeling: De boerderij en (vee)schuur hebben bakstenen gevels. In de 

asymmetrisch ingedeelde voorgevel van de boerderij vensters met op 

detailniveau gewijzigde houten invullingen. Voordeur 

dichtgemetseld, links een opkamer-venster. Mestdeuren in zijgevels, 

entree in linker zijgevel. Voorgevel (vee)schuur is voorzien van 

getoogde vensters met roedenramen en een houten kruisvenster 

met enkelruits draairamen en bovenlichten met roedenverdeling.  

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken met wolfeinden, rietgedekt (boerderij) en rode oud 

Hollandse pannen (veeschuur). In linker dakvlak van de boerderij een 

dakkapel uit 1958.
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Waardenstelling Arnhemseweg 9, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: 1958

Bijzonderheden: Historisch erf: Goed Rutenbeke is al bekend in 1381; eigenaars van 

boerderij Ruitenbeek al vanaf 1609 bekend.

Terreininrichting: Markante ligging aan de Ruitenbeek. Links (oost) van de boerderij 

een bakstenen veeschuur onder afgewolfd zadeldak met rode 

pannen en rechts achter (west) van de boerderij een 5-roedige 

hooiberg. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk herkenbaar 

boerenbedrijf met bijgebouwen uit het derde kwart van de 

negentiende eeuw, gelegen op een historisch erf. Het vormt 

een markant onderdeel van het historische agrarische 

cultuurlandschap.      

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een langhuisboerderij met veeschuur in 

traditionele baksteenarchitectuur uit het derde kwart van de 

negentiende eeuw

- Situationele- en 

ensemblewaarden: het ensemble van boerderij, veeschuur en hooiberg is zeer 

markant gelegen in een landelijke omgeving aan de 

Ruitenbeek.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven langhuisboerderij uit het derde kwart van 

de negentiende eeuw met veeschuur en hooiberg. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het karakteristieke bouwtype, de situering op een

historische erf en de markante ligging aan de Ruitenbeek. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Langhuisboerderij met bijgebouwen uit het derde kwart van 

de negentiende eeuw, gelegen op een historisch erf aan de 

Ruitenbeek.  
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Waardenstelling Arnhemseweg 14, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met 

diverse bijgebouwen, gelegen aan de westelijke zijde van de 

Arnhemseweg. Het erf wordt door een forse haag en een sloot van 

de weg gescheiden. Oorspronkelijk zowel rechts als links van de 

boerderij een inrijpad. Tegenwoordig alleen een inrijpad aan de linker 

zijde van de boerderij. 

Bouwjaar: 1850-1900

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Middels een 

tussenlid aan de rechter zijde verbonden met de naastgelegen 

veeschuur.

Gevelindeling: Bakstenen gevels met in de naar de Arnhemseweg gerichte voorgevel 

vensters met markante gemetselde wenkbrauwen en houten 

roedenramen.

Dakvorm/dakbedekking: Met riet gedekt zadeldak met wolfeinden. Op de nok een bakstenen 

schoorsteen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Oorspronkelijk zowel rechts als links van de boerderij een inrijpad. 

Tegenwoordig alleen een inrijpad aan de linker zijde van de boerderij. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 14, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek en nog goed 

als zodanig herkenbaar boerenerf uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw met boerderij en bijgebouwen. Het maakt 

deel uit van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan 

de Arnhemseweg en vormt een markant onderdeel van het 

historische agrarisch cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van in traditionele baksteenarchitectuur 

uitgevoerde boerderij uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij met bijgebouwen vormt een waardevol 

ensemble aan dit deel van de Arnhemseweg. Tevens heeft 

het vanwege de goed behouden gebleven hoofdvorm 

beeldbepalende waarde.

- Gaafheid en 

herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven boerderij uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw, met bijgebouwen.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de detaillering.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Uit de tweede helft van de negentiende eeuw daterende 

langhuisboerderij in karakteristieke traditionele baksteen 

architectuur met bijgebouwen. Vormt een markant ensemble 

aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg.
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Waardenstelling Arnhemseweg 19-21, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan de oostzijde van de Arnhemseweg en op de hoek met de 

Schutterhoeflaan gelegen dubbel landhuisje, gebouwd in 1933 voor 

de heer T. Hoogendoorn uit Zeist in traditionele baksteenarchitectuur 

met expressieve elementen. Het pand was lange tijd in gebruik als 

winkel-woonhuis.  

Bouwjaar: 1933

Bouwtype: Dubbel landhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde 

plattegrond, gedekt door hoog schilddak met ongelijke goothoogte 

aan de rechter zijgevel. In de voorgevel een middenrisaliet onder 

zadeldak. 

Gevelindeling: Voorgevel met symmetrische opzet en indeling, met centraal een 

risaliet met een met hout betimmerde topgevel onder een 

aankappend zadeldak. Aan weerszijden hiervan een rondboog 

ingang. Subtiel expressief siermetselwerk rondom de diverse 

gevelopeningen. Vensters met (gewijzigde) enkelruits ramen. Rechts 

en links in de voorgevel een afgeschuinde hoek. Rechter zijgevel met 

balkon met bakstenen balustrade.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld schilddak gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord. 

Dakkapellen onder lessenaarsdak. Aankappend zadeldak boven het 

risaliet in de voorgevel.
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Waardenstelling Arnhemseweg 19-21, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: 1971, 1979

Bijzonderheden:

Terreininrichting: De tuin wordt aan de straatzijde (Arnhemseweg) afgesloten door een 

lage bakstenen muurtje met stalen buis tussen gemetselde penanten. 

Dit muurtje is ter plaatse van nr. 21 (recent) verhoogd. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek dubbel 

landhuisje uit het interbellum met winkelfunctie.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van traditionele baksteenarchitectuur uit het 

interbellum met subtiele expressionistische elementen.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door markante hoofdvorm en subtiele expressieve 

detaillering vormt het pand een beeldbepalend element aan 

dit deel van de Arnhemseweg. Dit wordt versterkt door de 

prominente vrijstaande ligging op de hoek met de 

Schutterhoeflaan. Samen met de overwegend uit het 

interbellum daterende bebouwing aan de Schutterhoeflaan 

vormt het bovendien een goed ensemble.  

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven dubbel landhuisje (met voormalige winkelfunctie) 

uit 1933.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XX XX X XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Dubbel landhuisje uit het interbellum, uitgevoerd in 

traditionele baksteenarchitectuur met expressieve 

elementen, vrijstaand gelegen op een hoekperceel aan de 

Arnhemseweg en de Schutterhoeflaan.  Van belang vanwege 

het bouwtype, de hoofdvorm en detaillering. Hierdoor is er 

ook sprake van een situationele waarde die versterkt wordt 

door de prominente ligging. In relatie tot de nabijgelegen 

bebouwing uit het interbellum aan de Schutterhoeflaan is er 

sprake van ensemblewaarde. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 22-24, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Dubbele middenstandswoning uit 1924 gelegen aan de westelijke 

zijde van de Arnhemseweg.

Bouwjaar: 1924

Bouwtype: Dubbel woonhuis

Architect: E.J. Scheuder

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met zolderverdieping onder mansardekap op een 

samengestelde kruisvormige plattegrond. Topgevel in voor- en 

zijgevels. Twee serres met balkon aan de voorzijde van het pand.

Gevelindeling: gekoppelde vensters met enkelruits ramen en bovenlichten en 

vensters met twee enkelruits draai(kiep)ramen. De invullingen van de 

gevelopeningen zijn op detailniveau gewijzigd.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld mansardedak gedekt met rode Tuiles du Nord. In 

voorgevel risalerende topgevel met aankappend mansardedak. Aan 

weerszijden hiervan een door de goot stekende balkontoegang onder 

lessenaarsdakje. Drie pirons op de nok. 

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting:
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Waardenstelling Arnhemseweg 22-24, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristieke dubbele 

middenstandswoning uit het interbellum, een periode waarin 

er tussen de bestaande agrarische bebouwing aan de 

Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van traditionele baksteenarchitectuur uit het 

interbellum met een opvallende kruisvormige opzet.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Samen met de overige woonbebouwing uit het interbellum 

aan dit deel van de Arnhemseweg vormt het pand een aardig 

ensemble. De situationele waarde wordt versterkt door de 

ligging aan de splitsing met de Maanweg.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven dubbele middenstandswoning uit 1924.

- Zeldzaamheid: Vanwege het ongebruikelijke type.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XX XX X X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Dubbele middenstandswoning uit 1924. Van belang vanwege 

de karakteristieke hoofdvorm met opvallende kruisvormige 

plattegrond en mansardekap en de prominente ligging aan de 

Arnhemseweg waar tijdens het interbellum steeds meer 

woonbebouwing werd gerealiseerd. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 23, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Uit 1847 daterende langhuisboerderij, gebouwd in opdracht van mr. 

Simon Walcheren, gelegen aan de oostzijde van de Arnhemseweg. De 

boerderij maakt in oorsprong deel uit van landgoed Den Treek. 

Achter de boerderij een hooiberg. 

Bouwjaar: 1847

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden. De gevels van het 

woongedeelte zijn hoger opgetrokken dan de gevels van het 

bedrijfsgedeelte. 

Gevelindeling: De voorgevel heeft een symmetrische indeling met centraal een hoge 

diepe witgepleisterd terugliggend geveldeel met driehoekige 

beëindiging. De gevelopeningen bevatten roedenramen (deels 

vernieuwd). Opvallend zijn de twee driehoekige vensters aan 

weerszijden van het terugliggende geveldeel, ter hoogte van de 

zolder. Mestdeuren in de zijgevels van het voormalige 

bedrijfsgedeelte. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, met riet gedekt. 

Verbouwingen: 1964, 2009, 2015

Bijzonderheden:
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Waardenstelling Arnhemseweg 23, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting: Achter de boerderij staat een sterk verbouwde 6-roedige hooiberg 

met rieten kap. De overige bijgebouwen zijn van recente datum.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als landgoedboerderij bij 

landgoed Den Treek en als markant onderdeel van het 

historische agrarisch cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als herkenbaar voorbeeld 

van een langhuisboerderij uit het midden van de negentiende 

eeuw. De boerderij heeft een opvallende typologie met 

markante gevelindeling en venstervormen, en hoger 

opgetrokken gevels in het woongedeelte.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door zijn karakteristieke hoofdvorm en markante 

gevelindeling speelt de boerderij een beeldbepalende rol aan 

dit deel van de Arnhemseweg.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven langhuisboerderij uit het midden van de 

negentiende eeuw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype met een markante gevelindeling en 

venstervormen en als onderdeel van het landgoed Den Treek.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX X XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

behouden gebleven langhuisboerderij met markante 

gevelindeling en vensters (voorgevel) dateert uit 1847 en is 

onderdeel van landgoed Den Treek. Het vormt een 

beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg.
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Waardenstelling Arnhemseweg 29-31, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan de oostzijde van de Arnhemseweg gelegen dubbel landhuisje, 

gebouwd in 1922 in zakelijk-expressionistische trant naar ontwerp 

van architect J. Pothoven.  

Bouwjaar: 1922

Bouwtype: dubbel landhuis

Architect: J.A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een schilddak met ongelijke goothoogtes. 

Aan de achterzijde aankappende jongere uitbreidingen.  

Gevelindeling: De expressief vormgegeven bakstenen gevels bevatten vensters met 

(deels vernieuwde) houten invullingen. De ramen zijn grotendeels 

voorzien van schijnroeden en soms voorzien van luiken. Het pand 

heeft een symmetrische voorgevel met in het midden de ingang van 

nr. 31. Deze bevat een rondboog houten deur geflankeerd door 

smalle erkervormige zijlichten met roedenramen en zwenkende 

bakstenen muurtjes  met bolvormig ornament. Rechts en links van 

deze entree een breed venster met gekoppelde ramen. De entree 

van nr. 29 bevindt zich in een portiek in een terugliggend geveldeel 

aan de linker zijgevel. Deze rondboog entree bevat een houten deur. 

Het portiek wordt deels gedragen door een houten zuil. De 

invullingen van de gevelopeningen in de rechter zijgevel zijn op 

detailniveau vernieuwd. Het dak wordt boven deze gevel opgetild en 
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Waardenstelling Arnhemseweg 29-31, Leusden gemeente Leusden

de geveltop is voorzien van houten gepotdekselde delen op houten 

klosjes. 

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak met verschillende goothoogtes en gedekt met gesmoorde 

Oud Hollandse pannen. In het voordakvlak een plat gedekte dakkapel 

met roedenramen (schijnroeden). 

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting:  

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek dubbel

landhuisje uit 1922 gerealiseerd in een periode waarin er 

tussen de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de 

Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een markant en in zakelijk-expressionistische 

trant uitgevoerd dubbel landhuisje uit 1922, naar ontwerp 

van architect J.A. Pothoven. Opvallend is het expressieve 

metselwerk van de gevels. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door zijn markante hoofdvorm en expressieve detaillering, en 

zijn prominente ligging aan de Arnhemseweg vormt het pand 

een beeldbepalend element aan dit deel van deze weg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven dubbel landhuisje uit 1922. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de detaillering. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het dubbele landhuisje uit 1922 is van belang vanwege de 

karakteristieke hoofdvorm en markante expressieve 

detaillering. Het vormt bovendien een beeldbepalend 

element aan dit deel van de Arnhemseweg.  

-
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Waardenstelling Arnhemseweg 33, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Vrijstaand landhuisje uit 1931, gelegen aan de oostelijke zijde van de 

Arnhemseweg. Het pand werd gebouwd in een zakelijk-

expressionistische trant naar ontwerp van architect J.A. Pothoven, 

die tevens eigenaar was van het perceel. 

Bouwjaar: 1931

Bouwtype: Landhuis

Architect: J.A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een L-vormige plattegrond, 

onder een samengesteld schilddak met fors overstek. 

Gevelindeling: Gevels uitgevoerd in gele en rode baksteen met subtiel expressief 

siermetselwerk. Invullingen van gevelopeningen zijn op detailniveau 

gewijzigd. Centraal in de voorgevel een driezijdige erker met links 

daarvan een veranda en rechts daarvan een venster. De vensters 

bevatten veelal gekoppelde ramen met schijnroeden. De veranda 

wordt aan de linker zijde gedragen door een bakstenen kolom.

Dakvorm/dakbedekking: Met riet gedekt samengesteld schilddak. Op de nok twee bakstenen 

schoorstenen. In het voordakvlak een oogvormig dakvenster waar de 

rieten dakbedekking overheen doorloopt.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Het landhuisje ligt vrijstaand in een siertuin, die van de weg 

gescheiden wordt door een lage bakstenen muurtje met ezelsrug. De 
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Waardenstelling Arnhemseweg 33, Leusden gemeente Leusden

bijbehorende bakstenen hekposten zijn verhoogd en voorzien van 

een nieuw hekwerk.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek 

landhuisje uit 1931 gerealiseerd in een periode waarin er 

tussen de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de 

Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een markant en in zakelijk-expressionistische 

trant uitgevoerd landhuisje uit 1931, naar ontwerp van 

architect J.A. Pothoven. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door zijn markante hoofdvorm en detaillering, en zijn 

prominente ligging aan de Arnhemseweg vormt het pand een 

beeldbepalend element aan dit deel van deze weg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven landhuisje uit 1931. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de detaillering. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het landhuisje uit 1931 is van belang vanwege de 

karakteristieke hoofdvorm en markante detaillering. Het 

vormt bovendien een beeldbepalend element aan dit deel 

van de Arnhemseweg.  
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Waardenstelling Arnhemseweg 37, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan het einde van een lange oprijlaan gelegen langhuisboerderij uit 

de tweede helft van de negentiende eeuw, aan de oostzijde van de 

Arnhemseweg. Tussen de boerderij en de Arnhemseweg ligt een 

weiland.

Bouwjaar: 1850-1900

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: De boerderij heeft één bouwlaag en bakstenen gevels op een 

rechthoekige plattegrond, gedekt door een vernieuwd zadeldak met 

wolfeinden. 

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel met vensters met houten luiken. 

De houten invullingen van de gevelopeningen zijn grotendeels 

gewijzigd en vernieuwd. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, nieuw gedekt met geglazuurde 

antracietgrijze pannen.

Verbouwingen: 1964

Bijzonderheden:

Terreininrichting: De bijgebouwen op het terrein zijn vernieuwd. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 37, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van belang als nog herkenbare langhuisboerderij uit de 

tweede helft van de negentiende eeuw. Het illustreert het 

oorspronkelijke agrarische karakter van dit deel van de 

Arnhemseweg en vormt dan ook een markant onderdeel van 

het historische agrarische cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als herkenbaar voorbeeld 

van een in traditionele baksteenarchitectuur uitgevoerde 

langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij ligt op enige afstand van de Arnhemseweg en is 

bereikbaar via een lange oprijlaan. Het pand kijk uit over het 

weiland tussen het erf en de Arnhemseweg. Hierdoor is er 

sprake van een markante ligging in het landschap.  

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm redelijk gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de markante ligging in het landschap.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X X XX X X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofdvorm redelijk gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw, markant gelegen aan de oostelijke zijde van de 

Arnhemseweg.  
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Waardenstelling Arnhemseweg 48-50, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Dubbel landhuis uit 1935, gebouwd in zakelijk-expressionistische 

trant met invloeden uit de Engelse Landhuisstijl, naar ontwerp van 

architect H.C. van Noordenburg. Het pand ligt aan de westzijde van 

de Arnhemseweg en wordt door een sloot, ventweg en siertuin van 

deze weg gescheiden.   

Bouwjaar: 1935

Bouwtype: Dubbel landhuis

Architect: H.C. van Noordenburg (tevens opdrachtgever)

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde  

plattegrond, gedekt door een samengesteld schilddak met 

verschillende goothoogtes. 

Gevelindeling: Asymmetrisch opgezette en ingedeelde gevels. Halfrond gesloten 

erkers, verspringende en in hoogte verschillende geveldelen en hoge 

uitgemetselde schoorstenen zorgen voor een levendig gevelbeeld. 

Vensters met houten invullingen, voor het overgrote deel voorzien 

van ramen met (schijn)roeden.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld schilddak met verschillende goothoogtes en 

verspringende nokhoogtes, gedekt met rode verbeterde Hollandse 

pannen. 

Verbouwingen: 1936, 1977, 1990

Bijzonderheden: Achter nr. 48 werd in 1936 een serre gerealiseerd, kort na voltooiing 

van de woning. De woning ligt aan een korte ventweg die ook 
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Waardenstelling Arnhemseweg 48-50, Leusden gemeente Leusden

toegang verschaft tot de tijdens het interbellum opgerichte 

buurpanden, en is bereikbaar via twee bruggetjes vanaf de 

Arnhemseweg. 

Terreininrichting: De inrit bij nr. 50 wordt gemarkeerd door twee bakstenen hekposten 

met inzwenkende muurdelen.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek dubbel

landhuis uit het interbellum, een periode waarin er tussen de 

bestaande agrarische lintbebouwing aan de Arnhemseweg 

steeds meer woonbebouwing ontstaat. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar en 

markant voorbeeld van een dubbel landhuis uitgevoerd in 

zakelijk-expressionistische stijl met invloeden uit de Engelse 

Landhuisstijl uit het interbellum.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het dubbele landhuis is markant gelegen aan een korte 

ventweg en vormt een aardig ensemble met de overige 

eveneens uit het interbellum daterende bebouwing aan deze 

ventweg. Door de markante hoofdvorm en detaillering vormt 

het pand een zeer beeldbepalend element aan dit deel van 

de Arnhemseweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en ook in detaillering gaaf bewaard 

gebleven dubbel landhuis uit 1935.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, de markante hoofdvorm en 

detaillering.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het markante dubbele landhuis uit 1935, uitgevoerd in 

zakelijk-expressionistische trant met invloeden uit de Engelse 

Landhuisstijl vormt een zeer beeldbepalend element aan dit 

deel van de Arnhemseweg. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 74, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg gelegen 

langhuisboerderijtje. Het perceel van het pand wordt door een sloot 

van de Arnhemseweg gescheiden. 

Bouwjaar: 1750-1800

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Tegen de 

rechter zijgevel een uitbouw onder een haaks aankappend zadeldak.  

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel. Vensters met houten invullingen, 

grotendeels gewijzigd. De twee kleine buitenste vensters in de 

voorgevel zijn voorzien van een houten luik. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met riet.  Diverse niet 

oorspronkelijke dakvensters. 

Verbouwingen: 1977

Bijzonderheden:

Terreininrichting:
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Waardenstelling Arnhemseweg 74, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als een uit de achttiende eeuw 

daterend boerderijtje. Het pand behoort tot de oudste nog 

bestaande agrarische bebouwing aan dit deel van de 

Arnhemseweg. Het vormt dan ook een markant onderdeel 

van het historische agrarische cultuurlandschap.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als een in hoofdvorm goed 

herkenbaar voorbeeld van een kleine langhuisboerderij uit de 

achttiende eeuw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Vanwege de goed behouden gebleven hoofdvorm heeft het 

pand beeldbepalende waarde aan dit deel van de 

Arnhemseweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf bewaard gebleven bescheiden 

langhuisboerderij uit de achttiende eeuw. 

- Zeldzaamheid: Als een uit de achttiende eeuw daterend boerderijtje heeft het 

pand zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het langhuisboerderijtje uit de tweede helft van de 

achttiende eeuw is een relict van de historische agrarische 

bebouwing aan de Arnhemseweg en vormt een 

beeldbepalend element aan dit deel van deze weg.  
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Waardenstelling Arnhemseweg 78, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Dwarshuisboerderij genaamd ‘Burgwal’ uit 1871, gelegen aan de 

westelijke zijde van de Arnhemseweg. De boerderij werd gebouwd in 

opdracht van jonkheer Arnoud Jan de Beaufort en maakt in 

oorsprong deel uit van het landgoed De Boom.

Bouwjaar: 1871

Bouwtype: Dwarshuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Boerderij op T-vormige plattegrond. Dwars geplaatst eenlaags 

voorhuis met bakstenen gevels onder een zadeldak met wolfeinden. 

Een haaks hierop aansluitend eenlaags bedrijfsgedeelte (achterhuis) 

met bakstenen gevels onder een zadeldak met wolfeind. 

Gevelindeling: De voorgevel van het voorhuis heeft een symmetrische indeling, met 

centraal in de gevel de entree met dubbele houten paneeldeuren. 

Aan weerszijden hiervan vensters met schuiframen (met 

schijnroeden) en houten luiken. Boven deze gevelopeningen 

decoratieve verdiepte velden in het metselwerk. Tevens een tandlijst 

en getrapt afgesloten hoeklisenen. In de linker zijgevel van het 

bedrijfsgedeelte overwegend getoogde gevelopeningen. 

Opgeklampte mestdeuren. 

Dakvorm/dakbedekking: Voorhuis met zadeldak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde 

kruispannen. Achterhuis met zadeldak met wolfeind en gedekt met 

riet. Diverse niet oorspronkelijke dakvensters. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 78, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: 1900, 1955, 1996

Bijzonderheden: Achterhuis uit 1900.

Terreininrichting: De boerderij wordt door een sloot en een siertuin van de 

Arnhemseweg gescheiden. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als onderdeel van het landgoed 

De Boom en als nog goed als zodanig herkenbare 

dwarshuisboerderij uit 1871 en 1900. De boerderij is 

onderdeel van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing 

langs de Arnhemseweg en vormt daarmee een markant 

onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een sobere doch statige dwarshuisboerderij 

uit de tweede helft van de negentiende eeuw, met markante 

siermetselwerkdetails (verdiepte velden, tandlijst en 

hoeklisenen). 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de markante hoofdvorm met dwarshuis en de subtiele 

detaillering vormt het pand een beeldbepalend element aan 

dit gedeelte van de Arnhemseweg.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering zeer gaaf bewaard gebleven 

dwarshuisboerderij uit 1871 met achterhuis uit 1900.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de detaillering en als 

onderdeel van landgoed De Boom.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Dwarshuisboerderij ‘Burgwal’ uit 1871 (met achterhuis uit 

1900) behorend bij landgoed De Boom, uitgevoerd in sobere 

maar statige baksteenarchitectuur. Het in hoofdvorm en 

detaillering goed behouden gebleven pand is voorzien van 

markante details en vormt een beeldbepalend element aan 

dit deel van de Arnhemseweg. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 80, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit omstreeks 1900, gelegen aan de westelijke 

zijde van de Arnhemseweg, uitgevoerd in een sobere neorenaissance 

trant. De boerderij maakt in oorsprong deel uit van landgoed De 

Boom.  

Bouwjaar: 1900-1910

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Aan de 

rechter zijgevel een jongere eenlaags uitbouw onder aankappend 

zadeldak met wolfeind. 

Gevelindeling: Vensters met en zonder luiken. Voorgevel met vensters met 3-ruits 

schuiframen, in de geveltop een gedeeld venster met twee enkelruits 

ramen. Verder segmentbogen en speklagen in gele verblendsteen. 

Gevelankers in siersmeedwerk. In de linker zijgevel een kelderlicht 

met luik. Verder vensters met roedenramen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met riet. Het dakoverstek boven de 

zijgevels wordt gedragen door houten korbelen. Ook het in 1968 

gerealiseerde uitbouw aan de rechter zijde is gedekt met een 

rietgedekt zadeldak met wolfeind. 

Verbouwingen: 1938, 1968
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Waardenstelling Arnhemseweg 80, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: De bebouwing van het erf is schuin op de Arnhemseweg 

georiënteerd. 

Terreininrichting: Gelegen op een nog als zodanig functionerend boerenerf, bereikbaar 

vanaf de Arnhemseweg met een bruggetje over de sloot. IJzeren 

toegangshek. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als onderdeel van het landgoed 

De Boom en als nog goed als zodanig herkenbare 

langhuisboerderij uit omstreeks 1900. De boerderij is 

onderdeel van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing 

langs de Arnhemseweg en vormt een markant onderdeel van 

het historische agrarische cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een langgevelboerderij uit omstreeks 1900, 

uitgevoerd in sobere maar karakteristieke neorenaissance 

trant. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de karakteristieke hoofdvorm en de subtiele detaillering 

vormt het pand een beeldbepalend element aan dit gedeelte 

van de Arnhemseweg. Dit wordt versterkt door de markante 

schuine plaatsing ten opzichte van de Arnhemseweg. Tevens 

is er sprake van ensemblewaarde met het landgoed De 

Boom.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

langgevelboerderij uit omstreeks 1900.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de detaillering.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Langgevelboerderij uit omstreeks 1900, uitgevoerd in 

karakteristieke sobere neorenaissance trant en behorend bij 

landgoed De Boom. Van belang vanwege de hoofdvorm, 

detaillering, de markante ligging aan de Arnhemseweg en als 

onderdeel van landgoed De Boom. De jongere aanbouw 

tegen de noordwestelijke zijgevel heeft geen bijzondere 

waarde. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 84, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: De langhuisboerderij ‘De Heuvel’ met veeschuur en hooiberg, 

gelegen aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg, is in oorsprong 

onderdeel van landgoed De Boom. De boerderij werd gebouwd in 

1887 in een eclectische trant.  

Bouwjaar: 1887

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een 

rietgedekt zadeldak met wolfeinden. De zijgevels van het voorhuis 

zijn hoger opgetrokken dan de zijgevel van het achterhuis. Het 

achterhuis is bovendien iets breder dan het voorhuis. 

Gevelindeling: De gevels van het voorhuis zijn witgepleisterd. Voorgevel heeft een 

symmetrische indeling met keperboogvormige vensters met 

wenkbrauw en op detailniveau gewijzigde stolpramen met gedeeld 

bovenlicht. Geveltop voorzien van decoratieve verticale houten 

betimmering. Rijk gedecoreerde windveer. In de zijgevels van het 

voorhuis een dubbele tandlijst.

Dakvorm/dakbedekking: Een met riet gedekt zadeldak met wolfeinden. Ter plaatse van het 

voorhuis een hogere goothoogte. Diverse niet oorspronkelijke 

dakvensters.

Verbouwingen: 1954
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Waardenstelling Arnhemseweg 84, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: Het achterhuis dateert waarschijnlijk uit een oudere bouwfase. De 

bebouwing van het erf is schuin georiënteerd op de Arnhemseweg. 

Terreininrichting: Aan de rechter zijde van de boerderij staat een eenlaags veeschuur 

met bakstenen gevels onder een met overwegend gesmoorde oud 

Hollandse pannen gedekt zadeldak met wolfeinden. Achter deze 

schuur staat nog een naoorlogse hooiberg met vijf stalen roeden en 

een met golfplaten gedekt dak. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als landgoedboerderij bij 

Landgoed De Boom. De boerderij is onderdeel van de 

oorspronkelijke agrarische bebouwing langs de 

Arnhemseweg en vormt een markant onderdeel van het 

historische agrarische cultuurlandschap.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een langgevelboerderij uit het laatste kwart 

van de negentiende eeuw, met hoger opgetrokken zijgevels 

van het voorhuis en een karakteristieke en relatief rijke 

eclectische detaillering. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij met veeschuur en hooiberg vormt een 

karakteristiek en voor dit deel van de Arnhemseweg 

beeldbepalend ensemble. Tevens is er sprake van 

ensemblewaarde met het landgoed De Boom.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven langhuisboerderij uit het laatste kwart van 

de negentiende eeuw, mogelijk met een ouder achterhuis, 

met een historisch gegroeid boerenerf.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, de karakteristieke detaillering en als 

onderdeel van landgoed De Boom. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Dwarshuisboerderij ‘De Heuvel’ uit 1887 (mogelijk met ouder 

achterhuis) behorend bij landgoed De Boom, uitgevoerd in 

eclectische trant met markante details. Het in hoofdvorm 

gaaf en in detaillering vrij gaaf behouden gebleven pand met 

veeschuur en hooiberg vormt een beeldbepalend element 

aan dit deel van de Arnhemseweg. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 84A-86, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: In sobere neoclassicistische trant uitgevoerd woonhuis uit omstreeks 

1875, gelegen aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg nabij de 

splitsing met de Leusbroekerweg. Het pand is tegenwoordig gesplitst 

in twee woningen. 

Bouwjaar: ca. 1875

Bouwtype: Woonhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Met de nog evenwijdig aan de straat gelegen eenlaags pand met 

bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond en gedekt door 

een mansardedak met wolfeinden. Tegen de achtergevel een jongere 

eenlaags uitbouw onder plat dak.  

Gevelindeling: Vensters met en zonder luiken. Voorgevel met gepleisterde en 

geblokte hoekpilasters en kroonlijst. Symmetrische indeling met 

omlijsting met pilasters en kroonlijst rond de entree. Vensters met 2-

ruits schuiframen. In linker zijgevel een erker (1959) en enkele 

kleinere vensters met op detailniveau gewijzigde invullingen. Rechter 

zijgevel met entree (1951). Tevens vensters met 2-ruits schuiframen 

en kleine vensters met op detailniveau gewijzigde invullingen. 

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde Tuiles du 

Nord.

Verbouwingen: 1951, 1952, 1959

Bijzonderheden: In 1952 verbouwd tot twee woningen.
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Waardenstelling Arnhemseweg 84A-86, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig 

herkenbare middenstandswoning uit omstreeks 1875.  

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een eenvoudige maar statige  

middenstandswoning uit omstreeks 1875, uitgevoerd in een 

voor die periode karakteristieke neoclassicistische trant. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het object is zeer beeldbepalend gelegen direct aan de 

Arnhemseweg, nabij de splitsing met de Leusbroekerweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven middenstandswoning uit omstreeks 1875. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de detaillering

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De evenwijdig en prominent aan de Arnhemseweg 

gesitueerde middenstandswoning uit omstreeks 1875, is 

vormgegeven in een voor die periode karakteristieke 

neoclassicistische trant en vormt een beeldbepalend element 

aan dit deel van de Arnhemseweg.  
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Waardenstelling Arnhemseweg 89-91, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Dubbel landhuisje (mogelijk landarbeiderswoning) uit de periode 

1930-1935, gelegen aan de oostkant van de Arnhemseweg, direct aan 

het fietspad en uitgevoerd in traditionele trant met zakelijk -

expressieve kenmerken. Getuige de blauw-witte luiken vormt het 

pand in oorsprong onderdeel van landgoed De Boom. 

Bouwjaar: 1930-1935

Bouwtype: Dubbel landhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde 

plattegrond, gedekt door een schilddak met licht inzwenkende 

dakschilden. In de zijgevels een terugliggende partij onder 

lessenaarsdak. 

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel met op detailniveau gewijzigde 

vensters. Driedelige vensters met enkelruits ramen en houten luiken, 

tweedelige vensters met enkelruits ramen en vensters met enkel 

raam en luiken. In inpandig portiek met gemetselde hoekpijler een 

toegang met houten deur met ovaal raampje met gebogen roeden. 

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak met inzwenkende dakschilden, dakkapellen onder 

lessenaarsdak. Gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. 

Bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen: 1958

Bijzonderheden:
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Waardenstelling Arnhemseweg 89-91, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting: Gelegen op een eigen terrein met siertuin aan weerszijden. Het pand 

ligt vrijwel direct aan de Arnhemseweg. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als dubbel landhuisje 

bij landgoed De Boom. Tevens van belang als dubbele woning

gerealiseerd in een periode waarin er tussen de 

oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de 

Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een karakteristiek dubbel landhuisje uit de 

periode 1930-1935 in traditionele trant met zakelijk-

expressieve kenmerken. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de karakteristieke hoofdvorm en ligging direct aan de 

Arnhemseweg vormt het pand een beeldbepalend element 

aan dit deel van de weg. Tezamen met het aan de overzijde 

van de Arnhemseweg gelegen object Arnhemseweg 80 vormt 

het bovendien een goed ensemble. Tevens is er sprake van 

ensemblewaarde met het landgoed De Boom. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven dubbel landhuisje uit 1930-1935..

- Zeldzaamheid: Vanwege het karakteristieke bouwtype, als onderdeel 

ensemble en als onderdeel van landgoed De Boom.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Dubbel landhuisje uit de periode 1930-1935. Van belang 

vanwege het karakteristieke bouwtype, de ligging aan de 

Arnhemseweg en de ensemblewerking met het pand 

Arnhemseweg 80 aan de overzijde. Tevens van belang als 

onderdeel van landgoed De Boom. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 93, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Landhuisje uit de periode 1925-1935 in traditionele trant met 

zakelijk-expressieve kenmerken. Getuige de blauw-witte luiken 

behoort het pand in oorsprong tot het landgoed De Boom. 

Bouwjaar: 1925-1935

Bouwtype: Landhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een vierkante plattegrond, 

gedekt door een tentdak met overstek. Entree in een inpandig 

portiek op de hoek van het pand. 

Gevelindeling: Vensters met brede houten kozijnen en veelal gewijzigde ramen. 

Houten luiken. 

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak gedekt met roodbruine geglazuurde Romaanse pannen. 

Centraal op de nog een bakstenen schoorsteen. Niet oorspronkelijke 

plat gedekte dakkapellen. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Pand wordt door een ondiepe siertuin gescheiden van de weg.
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Waardenstelling Arnhemseweg 93, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als land(arbeiders)huisje bij 

landgoed De Boom. Tevens van belang als een woonhuis dat 

is  gerealiseerd in een periode waarin er tussen de 

oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de 

Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een klein landhuisje traditionele trant met 

zakelijk-expressieve kenmerken, uit het interbellum. Tevens 

van belang als markant bouwtype met tentdak.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Samen met het nabijgelegen restaurant De Mof vormt het 

object een goed ensemble. Door de opvallende hoofdvorm 

met tentdak vormt het object bovendien een beeldbepalend 

element aan dit deel van de Arnhemseweg. Tevens is er 

sprake van ensemblewaarde met het landgoed De Boom.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven landhuisje uit de periode 1925-1935.

- Zeldzaamheid: Vanwege het markante bouwtype, als onderdeel van een 

ensemble en als onderdeel van landgoed De Boom.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Landhuisje uit de periode 1925-1935, uitgevoerd in markante 

traditionele trant met zakelijk-expressieve kenmerken. Van 

belang vanwege het bouwtype, als onderdeel van een 

ensemble met het nabijgelegen pand De Mof en als 

onderdeel van landgoed De Boom. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 95, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Restaurant De Mof, gebouwd 1935 in zakelijk-expressieve stijl naar 

ontwerp van architect J.A. Pothoven, in opdracht van mej. A.A. de 

Beaufort van landgoed Den Treek. Het pand is markant gelegen op de 

hoek van de Leusbroekerweg en de Arnhemseweg, op een locatie van 

een oudere horecagelegenheid met deze naam. Deze heeft mogelijk 

zelfs een zeventiende-eeuwse oorsprong.  

Bouwjaar: 1935

Bouwtype: Café en vergaderzaal

Architect: J.A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde 

plattegrond, gedekt door een schilddak met inzwenkende 

dakschilden en fors overstek. Aansluitend op het hoofdvolume een 

tweelaags bouwvolume met bakstenen gevels onder een schilddak.  

Diverse jongere uitbouwen.

Gevelindeling: Asymmetrische voorgevel met risalerende partij net uit het midden, 

met balkon onder steekkkap. In dit risaliet bevindt zich ook de entree 

met opgeklampte deur met sierbeslag. De vensters hebben houten 

invullingen en zijn voor het overgrote deel op detailniveau gewijzigd 

en soms voorzien van schijnroeden. De vensters in de linker helft van 

de voorgevel en de rechter zijgevel zijn nog voorzien van 

bovenlichten met glas-in-lood. Op de linkerhoek van de voorgevel 
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Waardenstelling Arnhemseweg 95, Leusden gemeente Leusden

een markante en expressionistisch vormgegeven gemetselde zuil 

onder het overstek. 

Dakvorm/dakbedekking: Het voorhuis heeft een schilddak met inzwenkende dakschilden, 

aankappend schilddak boven het risaliet en twee dakkapellen met 

inzwenkend schilddakje en roedenramen. Twee bakstenen 

schoorstenen op de nok. Links in het voordakvlak een moderne 

dakkapel. In het voordakvlak van de kap op het risaliet een smalle 

oogvormig dakvenster. Gewijzigde roodbruine pannen. Het tweelaags 

bouwvolume achter het voorhuis wordt gedekt door een met 

gesmoorde Tuiles du Nord gedekt schilddak. 

Verbouwingen: 1952, 1970, 1972, 1973, 1995

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk herkenbaar 

café met vergaderzaal uit 1935, gebouwd op een locatie 

markant gelegen op de hoek van de Leusbroekerweg en de 

Arnhemseweg en ter vervanging van een oudere 

horecagelegenheid met deze naam. Deze heeft mogelijk zelfs 

een zeventiende-eeuwse oorsprong.  

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van architectuur in zakelijk-expressieve stijl uit het 

interbellum, naar ontwerp van J.A. Pothoven. Bovendien van 

belang vanwege het karakteristieke bouwtype. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door zijn markante hoofdvorm en detaillering is het pand een 

sterk beeldbepalend element aan dit deel van de 

Arnhemseweg. Dit wordt versterkt door de markante ligging 

op de hoek met de Leusbroekerweg. Samen met het nabij 

gelegen pandje Arnhemseweg 93 en de overige historische 

bebouwing aan de kruising is er bovendien sprake van 

ensemblewaarde.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven horecagelegenheid uit 1935. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de karakteristieke

detaillering.
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Waardenstelling Arnhemseweg 95, Leusden gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Horecagelegenheid uit 1935, gebouwd in zakelijk-

expressionistische trant. Van belang als bouwtype en 

vanwege de markante hoofdvorm en detaillering. Tevens van 

belang vanwege de prominente ligging en de 

ensemblewerking met de overige historische bebouwing aan 

de kruising met de Leusbroekerweg, op de locatie van een 

oudere voorganger met mogelijk een zeventiende-eeuwse 

oorsprong.   
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Waardenstelling Arnhemseweg 97-97A, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Herenhuis in eclectische trant uit de periode 1892-1905, prominent 

gelegen op de zuidoostelijke hoek van de splitsing van de 

Arnhemseweg met de Leusbroekerweg. Het pand behoort in 

oorsprong tot landgoed De Boom en is zeer waarschijnlijk gebouwd 

in opdracht van de familie De Beaufort. In 1938 werd het pand 

gesplitst in twee woningen. 

Bouwjaar: 1892-1895

Bouwtype: Herenhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een vierkante plattegrond, 

gedekt door een afgeknot dak met omlopende schilden. Enkele plat 

gedekte jongere aanbouwen. 

Gevelindeling: De naar de Arnhemseweg en Leusbroekerweg gekeerde gevels 

hebben een symmetrische indeling. Opvallend siermetselwerk in gele 

en grijze verblendsteen rond de gevelopeningen, op de hoeken van 

de gevels en als afsluiting van de gevels aan de bovenzijde. Vensters 

met houten kozijnen en enkelruits (schuif)vensters met gedeelde 

bovenlichten met glas-in-lood. Deze invullingen zijn hier en daar op 

detailniveau gewijzigd. De ingang in de westgevel is gewijzigd tot 

venster; venster in de noordgevel is gewijzigd tot ingang. 

Dakvorm/dakbedekking: Afgeknot dak met omlopende schilden, gedekt met gesmoorde 

kruispannen. In het naar de Arnhemseweg gekeerde dakschild twee 
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Waardenstelling Arnhemseweg 97-97A, Leusden gemeente Leusden

niet oorspronkelijke plat gedekte dakkapellen. Een derde kleinere is 

geplaatst in het dakvlak aan de Leusbroekerweg. 

Verbouwingen: 1938, 1967, 1976, 1989

Bijzonderheden: Behoort tot landgoed De Boom. Het pand is in 1938 gesplitst in twee 

woningen. 

Terreininrichting: Aan de Leusbroekerweg is het eigen terrein toegankelijk via een 

houten poort tussen betonnen hekpijlers met bolvormig ornament. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als bescheiden herenhuis van 

rond 1900 behorend bij landgoed De Boom, en als onderdeel 

van de historische lintbebouwing aan de Arnhemseweg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in eclectische trant uitgevoerd 

herenhuisje uit omstreeks 1900. Het pandje heeft een statige 

hoofdvorm en is voorzien van schilderachtige details in 

siermetselwerk. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de eenvoudige maar statige hoofdvorm met markante 

detaillering vormt het pand een beeldbepalend element aan 

dit deel van de Arnhemseweg. Samen met de overige 

historische bebouwing rond de splitsing met de 

Leusbroekerweg vormt het bovendien een goed ensemble. 

Tevens is er sprake van ensemblewaarde met het landgoed 

De Boom.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven 

herenhuis in eclectische trant uit de periode 1892-1905. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel van e

ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het in eclectische trant vormgegeven herenhuis uit de 

periode 1892-1905 is vooral van belang vanwege de 

prominente ligging, de markante hoofdvorm en detaillering 

en als onderdeel van het historische bebouwingsensemble 

aan dit deel van de Arnhemseweg en de splitsing met de 

Leusbroekerweg. Tevens als onderdeel van landgoed De 

Boom. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 99, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: De in 1892 in opdracht van de familie De Beaufort gebouwde 

arbeiderswoning ligt aan de oostelijke zijde van de Arnhemseweg. De 

woning werd uitgevoerd in een eclectische trant en vormt in 

oorsprong onderdeel van landgoed De Boom. 

Bouwjaar: 1892

Bouwtype: Arbeiderswoning

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een mansardedak. 

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel met vensters met roedenramen 

en houten luiken. Opvallende vensters met keperboogvormige 

bovenlichten. Verder subtiel siermetselwerk in gele baksteen boven 

de vensters en gevelankers in siersmeedwerk. Plint eveneens in gele 

baksteen. De ramen boven in de voorgevel en in de linker zijgevel zijn 

voorzien van schijnroeden. 

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord. Op de nok een 

bakstenen schoorsteen. Eenvoudige windveren boven de voorgevel. 

Verbouwingen: 1962, 1965

Bijzonderheden: De woning is onderdeel van landgoed De Boom.

Terreininrichting: Achter de woning ligt een eenlaags houten schuurtje onder zadeldak 

gedekt met gesmoorde pannen. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 99, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als arbeiderswoning uit 1892 bij 

landgoed De Boom en als onderdeel van het historische 

agrarisch cultuurlandschap.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in eclectische trant uitgevoerde 

arbeiderswoning uit 1892, behorend bij landgoed De Boom. 

Voorzien van markante details zoals keperboogvormige 

vensters en subtiel siermetselwerk. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de karakteristieke hoofdvorm, markante detaillering en 

de prominente ligging vormt het pand een beeldbepalend 

element aan dit deel van de Arnhemseweg. Samen met het 

naastgelegen pand Arnhemseweg 101, eveneens onderdeel 

van landgoed De Boom, vormt het een goed ensemble.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering grotendeels gaaf 

bewaard gebleven arbeiderswoning uit 1892.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de markante detaillering. Tevens

als onderdeel van landgoed De Boom.  

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Arbeiderswoning uit 1892 in eclectische trant. Van belang 

vanwege het bouwtype, markante hoofdvorm en detaillering, 

prominente ligging aan de Arnhemseweg en de 

ensemblewerking met het naastgelegen pand op nr. 101. 

Tevens als onderdeel van landgoed De Boom. 
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Waardenstelling Arnhemseweg 101, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Bescheiden langhuisboerderij uit de periode 1850-1900, gelegen aan 

de oostzijde van de Arnhemseweg en uitgevoerd in eenvoudige 

traditionele baksteenarchitectuur. Getuige de blauw-witte luiken 

maakt het in oorsprong deel uit van landgoed De Boom. 

Bouwjaar: 1850-1900

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. 

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel met drie vensters met houten 

luiken op de begane grond en een venster met gemetselde 

wenkbrauw in de geveltop. De houten invullingen (ramen) van de 

vensters van het pand zijn gewijzigd. In de voorgevel staafankers en 

anderhalf steens strekken.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde Oud Hollandse 

pannen. Een bakstenen schoorsteen in het rechter dakvlak. 

Verbouwingen: 1961

Bijzonderheden: Onderdeel van landgoed De Boom.

Terreininrichting:
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Waardenstelling Arnhemseweg 101, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog steeds als zodanig 

herkenbaar langgevelboerderijtje uit de periode 1850-1900, 

behorend tot landgoed De Boom. Het vormt een markant 

onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in traditionele baksteenarchitectuur 

uitgevoerde langgevelboerderij uit de periode 1850-1900. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de karakteristieke hoofdvorm is het pand een 

beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg. 

Samen met het naastgelegen pand op nr. 99, eveneens 

onderdeel van landgoed De Boom, vormt het bovendien een 

goed ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf bewaard gebleven langgevelboerderijtje 

uit de periode 1850-1900, onderdeel van landgoed De Boom. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en als onderdeel van landgoed De

Boom.  

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX X XX X X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Langgevelboerderijtje uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw. Vooral van belang vanwege de karakteristieke 

hoofdvorm, de ligging aan de Arnhemseweg en als ensemble 

met het naastgelegen pand nr. 99. Tevens als onderdeel van 

landgoed De Boom. 
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Waardenstelling Asschatterweg 56, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Door een siertuin omgeven en door een sloot van de weg gescheiden 

boerderij uit 1941 in Delftse Schoolstijl, herbouwd in 1946 na 

oorlogsschade. Het object is gelegen aan de zuidzijde van de 

Asschatterweg en vormt in oorsprong onderdeel van landgoed Den 

Treek. De eerste steen werd gelegd door mej. A.A. de Beaufort op 26 

augustus 1941.

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Boerenwoning met stal

Architect: J.F. Langenhorst (1941), M.J. Klijnstra (1946)

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags woonhuis met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond onder een zadeldak. Tegen de achtergevel een 

excentrisch geplaatst eenlaags bedrijfsgedeelte, eveneens met 

bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond onder een 

zadeldak.

Gevelindeling: Woonhuis met tuitgevels met aan de zijkanten uitkragend 

metselwerk. De voorgevel heeft een symmetrische indeling met twee 

vensters met gekoppelde draairamen met roedenverdeling en 2-ruits 

bovenlichten. In de geveltop twee vensters met stolpraam. De 

vensters van het pand zijn uitgevoerd in de eerste bouwlaag 

uitgevoerd met houten luiken.

Dakvorm/dakbedekking: Twee zadeldaken gedekt met rode pannen. In beide dakvlakken van 

het woonhuis een dakkapel onder lessenaarsdak.
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Waardenstelling Asschatterweg 56, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: 1946, 1956, 1958

Bijzonderheden: In oorsprong onderdeel van landgoed Den Treek. De boerderij uit 

1941 werd in 1946 na oorlogsschade grotendeels herbouwd naar 

ontwerp van architect M.J. Klijnstra. In de voorgevel een gevelsteen 

van Bureau Wederopbouw en in de rechter zijgevel de gevelsteen 

van de boerderij uit 1941 met de tekst “eerste steen gelegd door A.A. 

de Beaufort 28 aug. ‘41”. 

Terreininrichting: Vooraan op het perceel, aan de westelijke zijde, staat nog een 

oorspronkelijk ijzeren toegangshek tussen gemetselde posten. 

Waardestelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als boerderij bij landgoed Den 

Treek. Daarnaast vormt het object een karakteristieke 

herinnering aan de periode van wederopbouw. De boerderij 

werd gebouwd ter vervanging van een oorspronkelijke 

boerderij die verloren was gegaan of was gesloopt in verband 

met ligging nabij de Grebbelinie. De boerderij is bovendien 

een markant onderdeel van het historische agrarisch

 cultuurlandschap van Leusden.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een boerderij uit de vroege 

wederopbouwperiode in de voor die tijd karakteristieke 

Delftse Schoolstijl. Opvallende tuitgevels en een excentrisch 

geplaatst bedrijfsgedeelte.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij is markant gelegen aan de Arnhemseweg en 

vormt daar door zijn hoofdvorm en karakteristieke Delftse 

School vormgeving een beeldbepalend element. Tevens is er 

sprake ensemblewaarde samen met andere, veelal uit 

dezelfde periode daterende, agrarische bebouwing aan dit 

deel van de Asschatterweg (in het bijzonder met nr. 60) en in 

relatie tot het landgoed De Boom. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

boerderij uit de vroege wederopbouw periode.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, als onderdeel van 

een ensemble en als voorbeeld van een vroege 

wederopbouwboerderij.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde
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Waardenstelling Asschatterweg 56, Leusden gemeente Leusden

Samenvattend: In 1946 in het kader van de wederopbouw grotendeels 

herbouwde boerderij uit 1941, gebouwd in karakteristieke 

Delftse Schoolstijl. Gerealiseerd ter vervanging van een 

oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband 

met ligging nabij de Grebbelinie. Markant gelegen aan de 

Asschatterweg. Ensemble met de overige agrarische 

bebouwing uit de periode van de wederopbouw aan deze 

weg en nabij de Grebbelinie, en met het landgoed De Boom. 
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Waardenstelling Asschatterweg 56, Leusden gemeente Leusden
Regels Bijlage 1
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Waardenstelling Asschatterweg 60, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Deze langhuisboerderij uit 1941 in Delftse Schoolstijl is evenwijdig 

aan de Asschatterweg geplaatst, aan de zuidzijde van deze weg. Het 

object vormt in oorsprong onderdeel van landgoed De Boom en werd 

gebouwd in opdracht van mej. A.A. de Beaufort naar ontwerp van 

architect J.F. Langenhorst. Het is dan ook een wederopbouwboerderij 

ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren ging in 

verband met ligging nabij de Grebbelinie. Na oorlogsschade werd het 

dak en de geveltop van het bedrijfsgedeelte in 1946 vernieuwd naar 

ontwerp van M.J. Klijnstra. Op het erf nog twee hooibergen. 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect: J.F. Langenhorst

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: De boerderij is een eenlaags pand met bakstenen gevels op een 

rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: De evenwijdig aan de Asschatterweg gelegen noordelijke langsgevel 

bevat links de entree tot het woonhuis in een ondiep portiek. Aan 

weerszijden gekoppelde vensters met roedenramen. Rechts van het 

woongedeelte de gevelopeningen van het bedrijfsgedeelte: diverse 

betonnen stalvensters met roedenverdeling en drie staltoegangen 

met opgeklampte houten deuren en betonnen bovenlicht met 

roedenverdeling. Boven de middelste staldeur een door de goot 

stekend dakhuis met hijsluik onder aankappend zadeldakje. De 
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Waardenstelling Asschatterweg 60, Leusden gemeente Leusden

voorgevel (oost) heeft een symmetrische indeling met vensters met 

roedenramen. De woonvensters op de begane grond zijn voorzien 

van houten luiken. De achtergevel (west) is eveneens symmetrisch 

ingedeeld met houten opgeklampte deeldeuren, twee houten 

opgeklampte staldeuren en hijsluik en vier vensters met betonnen 

roedenraam. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met oranjerode romaanse pannen. 

In het noordelijke dakvlak een door de goot stekend dakhuis onder 

zadeldakje. Links hiervan twee dakkapellen (1950) onder plat dak. Op 

de nok ter plaatse van het woongedeelte een bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen: 1946, 1950, 1996

Bijzonderheden: Behoort tot landgoed Den Treek. In de langsgevel (noord) zijn twee 

gevelstenen opgenomen: één van Bureau Wederopbouw en één met 

de tekst “eerste steen gelegd door A.A. de Beaufort 28 aug. ‘41”. 

Terreininrichting: Gelegen op een ruim erf met twee hooibergen aan de westelijke 

zijde. Het gaat hier om een 5-roedige naoorlogse hooiberg met stalen 

roeden en golfplaten kap en een 3-roedige naoorlogse hooiberg 

(1950) met betonnen roeden en een golfplaten kap. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als boerderij bij landgoed De 

Boom, gebouwd in 1941 ter vervanging van een 

oorspronkelijke boerderij die gesloopt was of verloren ging in 

verband met ligging nabij de Grebbelinie. Het pand samen is 

samen met de twee hooibergen bovendien een markant 

onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van 

Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van langhuisboerderij in een voor die periode 

karakteristieke en bij dit soort boerderijen veel toegepaste 

Delftse Schoolstijl. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij is markant gelegen evenwijdig aan de 

Asschatterweg en vormt daar door zijn hoofdvorm en 

karakteristieke Delftse School vormgeving een beeldbepalend 

element. Tevens is er sprake ensemblewaarde samen met 

andere, veelal uit dezelfde periode daterende, agrarische 

bebouwing aan dit deel van de Asschatterweg (in het 

bijzonder met nr. 56) en in relatie tot het landgoed De Boom. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

boerderij uit de vroege wederopbouw periode.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, als onderdeel van 

een ensemble en als voorbeeld van een vroege 

wederopbouwboerderij.
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Waardenstelling Asschatterweg 60, Leusden gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In 1941 gerealiseerde boerderij, gebouwd in karakteristieke 

Delftse Schoolstijl, en ter vervanging van een oorspronkelijke 

boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging 

nabij de Grebbelinie. Markant gelegen aan de Asschatterweg. 

Ensemble met de overige agrarische bebouwing uit de 

periode van de wederopbouw aan deze weg en nabij de 

Grebbelinie, en met het landgoed De Boom.
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Waardenstelling Asschatterweg 66, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij genaamd Nieuw Zandbrink uit 1923, getuige de 

gevelsteen met de tekst “De eerste steen gelegd door F.A. Kleinveld 

25 april 1923”. Gelegen aan de zuidzijde van de Asschatterweg op 

een erf met twee schuren en een hooiberg. De boerderij wordt door 

een siertuin en een sloot gescheiden van de weg. 

Bouwjaar: 1923

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: De boerderij is een eenlaags pand met bakstenen gevels op een 

rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden.  

Gevelindeling: De boerderij heeft een symmetrische en naar de Asschatterweg 

gerichte voorgevel met in de eerste bouwlaag vier vensters met T-

schuifraam en enkelruits bovenlicht met afgeronde bovenhoeken. 

Deze vensters zijn voorzien van houten luiken.  Ter hoogte van de 

zolder twee vensters met T-schuifraam en enkelruits bovenlicht met 

afgeronde bovenhoeken. Anderhalf steens strekken en staafankers. 

Centraal in de gevel in de eerste bouwlaag een gevelsteen. Dakrand is 

afgewerkt met een rijk geornamenteerde windveer. Tevens markante 

ruitvormige ornamenten in siermetselwerk. 

In de oostelijke zijgevel ter plaatse van het bedrijfsgedeelte 

stalvensters met stalen roedenramen en ingangen met houten 

opgeklampte staldeuren. 
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Waardenstelling Asschatterweg 66, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Riet gedekt zadeldak met wolfeinden. Op de nok, ter plaatse van het 

oorspronkelijke woongedeelte een bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen: 1949

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op een nog als boerenerf herkenbaar eigen terrein, 

omzoomd door een bomensingel. Ten westen van de boerderij ligt 

een schuur met gepotdekselde wanden onder een met rode pannen 

gedekt zadeldak. Hier achter een 4-roedige hooiberg met 

gepotdekselde wanden en een rieten kap en een kleiner schuurtje 

met gepleisterde gevels onder een met overwegend gesmoorde 

pannen gedekt zadeldak. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek en nog goed 

als zodanig herkenbaar boerenerf uit 1923 met boerderij en 

bijgebouwen. Het maakt deel uit van de oorspronkelijke 

agrarische lintbebouwing aan de Asschatterweg en vormt een 

markant onderdeel van het historische agrarisch 

cultuurlandschap van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in traditionele baksteenarchitectuur 

uitgevoerde forse langhuisboerderij uit het interbellum. 

Voorgevel met subtiele siermetselwerk details, rijk 

geornamenteerde windveer en stichtingssteen uit 1923. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Boerderij met bijgebouwen is markant gelegen op een nog als 

boerenerf herkenbaar eigen terrein aan de zuidzijde van de 

Asschatterweg. Het erf wordt omzoomd door een 

bomensingel en omringd door weilanden. Het ensemble 

vormt dan ook een zeer beeldbepalend element aan dit deel 

van de Asschatterweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering zeer gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij uit 1923 op een karakteristiek boerenerf 

met schuren en hooiberg. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, detaillering en de gaafheid.
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Waardenstelling Asschatterweg 66, Leusden gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofdvorm en detaillering zeer gave langhuisboerderij uit 

1923 in traditionele baksteenarchitectuur. Tezamen met de 

genoemde bijgebouwen, het erf en de bomensingel vormt 

het pand een zeer beeldbepalend element aan dit deel van 

de Asschatterweg, waar het deel uit maakt van de 

oorspronkelijke agrarische lintbebouwing.  
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Waardenstelling Asschatterweg 71-73, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan de noordzijde van de Asschatterweg en binnen de bebouwde 

kom van Leusden gelegen dubbele woning, gebouwd in de periode 

1925-1935 in een zakelijk-expressionistische trant. Aan de achterzijde 

diverse jongere uitbreidingen, waarin de achter de woningen gelegen 

oorspronkelijke schuren zijn opgenomen. De dubbele woning ligt 

prominent zichtbaar aan de Asschatterweg, nabij de kruising met de 

Middenweg.

Bouwjaar: 1925-1935

Bouwtype: dubbel landhuis

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde 

plattegrond, gedekt door een hoog schilddak met overstek en  

ongelijke goothoogtes. Achter de dubbele woning staan twee 

schuurtjes onder mansardedak. Deze zijn tegenwoordig ingebouwd 

door jongere uitbreidingen. Deze jongere uitbreidingen hebben geen 

erfgoedwaarde.

Gevelindeling: De dubbele woning heeft een symmetrische voorgevel met 

middenrisaliet onder steekkap. In het risaliet twee driezijdige erkers. 

Aan weerszijden van het risaliet een entree met zijlichten, houten 

luifel en de uit de bouwtijd daterende voordeur. De vensters 

bevatten houten invullingen. Op de begane grond bovenlichten met 
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Waardenstelling Asschatterweg 71-73, Leusden gemeente Leusden

glas-in-lood. Tevens glas-in-lood in de zijlichten van de entrees. 

Onder de vensters lekdorpels in geglazuurde baksteen. 

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord. Ook het 

mansardedakje van de twee schuurtjes is gedekt met gesmoorde 

Tuiles du Nord. 

Verbouwingen: 1959

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Achter beide woningen nog het oorspronkelijke schuurtje met 

mansardekap. De voortuin wordt van de openbare weg gescheiden 

door een laag bakstenen muurtje met stalen buis tussen bakstenen 

penanten. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristieke dubbele 

woning uit het interbellum,  gerealiseerd in een periode 

waarin er tussen de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing 

aan de Asschatterweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in zakelijk-expressionistische trant 

uitgevoerd dubbele woning uit het interbellum.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de opvallende en karakteristieke hoofdvorm is het pand 

een beeldbepalend element aan dit gedeelte van de 

Asschatterweg, waar de overige bebouwing vooral bestaat uit 

jongere woningen en woonblokken. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven dubbele 

woning uit de periode 1925-1935.

- Zeldzaamheid: Vanwege het markante bouwtype, met name aan dit deel van 

de Asschatterweg. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De dubbele woning met markante hoofdvorm uit de periode 

1925-1935, gebouwd in een zakelijk-expressionistische trant, 

is van belang vanwege het bouwtype, de gave hoofdvorm en 

detaillering en de beeldbepalende ligging aan de 

Asschatterweg.
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Waardenstelling Asschatterweg 74, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan een lange zijweg (eigen weg) van de Asschatterweg gelegen en in 

traditionele baksteenarchitectuur uitgevoerde langhuisboerderij uit 

de periode 1925-1930. De boerderij werd gebouwd ter vervanging 

van een oudere voorganger even zuidelijk van de huidige boerderij. 

Deze voorganger is inmiddels niet meer aanwezig. De boerderij is op 

detailniveau gewijzigd. Bovendien zijn de wolfeinden in 1985 

opgetrokken tot zadeldak. Op het erf diverse jongere bijgebouwen 

zonder cultuurhistorische waarde. 

Bouwjaar: 1925-1930

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak.  

Gevelindeling: De naar het westen gerichte voorgevel heeft een symmetrische 

indeling met vier vensters op de begane grond en twee vensters ter 

hoogte van de zolder. Boven de vensters zijn anderhalf steens 

strekken uitgevoerd. De ingang is opgenomen in de noordelijke 

zijgevel. In de zijgevels zijn houten mestdeuren opgenomen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak (tot 1984 voorzien van wolfeinden) gedekt met rode Tuiles 

du Nord. 

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Google maps
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Waardenstelling Asschatterweg 74, Achterveld gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek en nog 

als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit de periode 

1925-1930. Het maakt deel uit van de oorspronkelijke 

agrarische bebouwing aan de Asschatterweg en vormt een 

markant onderdeel van het historische agrarisch 

cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als herkenbaar voorbeeld 

van een boerderij in eenvoudige traditionele 

baksteenarchitectuur uit het interbellum.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij ligt op enige afstand van de Asschatterweg en 

wordt omringd door weilanden. Het is enkel bereikbaar via 

een lange eigen weg. Door deze markante ligging in het 

landschap is er sprake van een situationele waarde. Tevens 

vormt het een goed ensemble met de overige historische 

agrarische bebouwing aan deze zijweg (Asschatterweg 76). 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm redelijk gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij uit de interbellum periode.

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de karakteristieke 

ligging.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX X XX X XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofdvorm redelijk gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij uit de interbellum periode in traditionele 

baksteenarchitectuur. Van belang vanwege de markante 

ligging in het landschap, op enige afstand van de 

Asschatterweg, en in relatie tot de overige agrarische 

bebouwing aan deze eigen weg. 
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Waardenstelling Asschatterweg 207, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij met diverse bijgebouwen en hooiberg uit 1947, 

gelegen aan de oostelijke zijde van de Asschatterweg. De boerderij 

werd uit gevoerd in Delftse Schoolstijl voor pachter J. Pater, naar 

ontwerp van J.A. Pothoven. Opdrachtgever was mej. A.A. de 

Beaufort. Getuige de opdrachtgeefster en de blauw-witte luiken is de 

boerderij oorspronkelijk onderdeel van landgoed De Boom. De 

jongere bijgebouwen op het erf hebben geen erfgoedwaarde.

Bouwjaar: 1947

Bouwtype: langhuisboerderij 

Architect: J.A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Rechts en 

links van de boerderij een oorspronkelijke eenlaags schuur onder 

zadeldak, eveneens op rechthoekige plattegrond. Rechts en links van 

de boerderij een eenlaags schuur. Achter de boerderij een hooiberg. 

Gevelindeling: De boerderij heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel met 

centraal in de gevel de entree. De vensters bevatten houten 

roedenramen en zijn op de begane grond voorzien van onderluiken. 

Anderhalf steens strekken boven de vensters en vlechtingen in het 

metselwerk langs de dakrand.
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Waardenstelling Asschatterweg 207, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode verbeterde Hollandse 

pannen. Op de nok een bakstenen schoorsteen. In het rechter 

zijdakvlak een plat gedekte dakkapel. 

Verbouwingen: 1985

Bijzonderheden: De boerderij en de twee schuren zijn schuin georiënteerd op de 

Asschatterweg. 

Terreininrichting: Gelegen op ruim erf met twee uit de bouwtijd daterende bakstenen 

schuren  onder zadeldak en 3-roedige hooiberg (van de firma Haring) 

met betonnen roeden en een met golfplaten gedekt 6-zijdig kapje. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als boerderij bij landgoed De 

Boom, en als boerderij gebouwd in 1947 ter vervanging van 

een voorganger die gesloopt was of verloren ging in 

verband met ligging nabij de Grebbelinie. Het pand is 

samen met de twee schuren en de hooiberg bovendien een 

markant onderdeel van het historische agrarisch 

cultuurlandschap van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een wederopbouwboerderij in karakteristieke 

Delftse Schoolstijl. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij is markant (en schuin) gelegen aan de 

Asschatterweg en vormt daar door zijn hoofdvorm en 

karakteristieke Delftse School vormgeving een beeldbepalend 

element. Tevens is er sprake ensemblewaarde samen met 

andere, veelal uit dezelfde periode daterende, agrarische 

bebouwing aan dit deel van de Asschatterweg en in relatie 

tot het landgoed De Boom.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in detaillering gaaf bewaard gebleven 

boerderij met bijgebouwen uit de periode van de 

wederopbouw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en als onderdeel van 

een ensemble. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In 1947 gerealiseerde boerderij, gebouwd in karakteristieke 

Delftse Schoolstijl, en ter vervanging van een boerderij die 

verloren was gegaan in verband met ligging nabij de 

Grebbelinie. Markant gelegen aan de Asschatterweg. 

Ensemble met de overige agrarische bebouwing uit de 
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Waardenstelling Asschatterweg 207, Leusden gemeente Leusden

periode van de wederopbouw aan deze weg en nabij de 

Grebbelinie, en met het landgoed De Boom.
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Waardenstelling Asschatterweg 215, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Door siertuin van de straat gescheiden langhuisboerderij uit 1941, 

gebouwd in Delftse Schoolstijl naar ontwerp van architect J.F. 

Langenhorst en in opdracht van mej. A.A. de Beaufort. De boerderij 

ligt aan de noordzijde van de Asschatterweg. Aan de rechter zijde van 

de boerderij staat een eenlaags schuur uit de bouwtijd, achter de 

boerderij een 5-roedige hooiberg. Getuige de opdrachtgeefster gaat 

het hier om een landgoedboerderij (landgoed De Boom).

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect: J.F. Langenhorst

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Rechts naast 

de boerderij een eenlaags schuur onder zadeldak, achter de boerderij 

een 5-roedige hooiberg. 

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met 

centraal op de begane grond een jongere erker. De vensters bevatten 

houten invullingen en zijn op detailniveau gewijzigd. Kruisvormige 

gevelankers. Twee gevelstenen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode Romaanse pannen. Op de 

nok, ter plaatse van het woongedeelte een bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen: 1984, 1991
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Waardenstelling Asschatterweg 215, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: Gevelsteen met leeuw en jaartal 1940 en gevelsteen met tekst 

“Eerste steen gelegd door A.A. De Beaufort 28 aug. ‘41”

Terreininrichting: De boerderij wordt door een siertuin gescheiden van de 

Asschatterweg. Rechts van de boerderij ligt een bakstenen eenlaags 

schuur onder zadeldak gedekt met rode Romaanse pannen. Achter 

de boerderij staat een 5-roedige hooiberg met stalen roeden en kap 

van golfplaten. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als boerderij uit de periode van 

de wederopbouw,  ter vervanging van een voorganger die 

gesloopt was of verloren ging in verband met ligging nabij de 

Grebbelinie. Het pand is samen met de schuur en de 

hooiberg bovendien een markant onderdeel van het 

historische agrarische cultuurlandschap van Leusden. Tevens 

van cultuurhistorisch belang als (oorspronkelijk) onderdeel 

van een landgoed. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een wederopbouwboerderij in karakteristieke 

Delftse Schoolstijl. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij is markant gelegen aan de Asschatterweg en 

vormt daar door zijn hoofdvorm en karakteristieke Delftse 

School vormgeving een beeldbepalend element. Tevens is er 

sprake ensemblewaarde samen met andere, veelal uit 

dezelfde periode daterende, agrarische bebouwing aan dit 

deel van de Asschatterweg en met het landgoed De Boom. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm bewaard gebleven boerderij met bijgebouwen 

uit de periode van de wederopbouw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en als onderdeel van 

een ensemble. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX X XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In 1941 gerealiseerde boerderij, gebouwd in karakteristieke 

Delftse Schoolstijl, en ter vervanging van een boerderij die 

verloren was gegaan in verband met ligging nabij de 

Grebbelinie. Markant gelegen aan de Asschatterweg. 

Ensemble met de overige agrarische bebouwing uit de 

periode van de wederopbouw aan deze weg en nabij de 

Grebbelinie, en met het landgoed De Boom.
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Waardenstelling Asschatterweg 219, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Door siertuin van de straat gescheiden langhuisboerderij uit 1941, 

gebouwd in Delftse Schoolstijl naar ontwerp van architect J.F. 

Langenhorst en in opdracht van mej. A.A. de Beaufort. De boerderij 

ligt aan de noordzijde van de Asschatterweg. Aan de linker zijde van 

de boerderij staat een eenlaags schuur uit de bouwtijd, achter de 

boerderij twee 3-roedige hooibergen. Getuige de opdrachtgeefster 

en de aanwezigheid van blauw-witte luiken gaat het hier om een 

landgoedboerderij (landgoed De Boom). In 1946 wordt de kap 

vernieuwd door architect Pothoven en in 1951 wordt het voorhuis 

vernieuwd door architect Klijnstra. 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect: J.F. Langenhorst

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Links naast 

de boerderij een eenlaags schuur onder zadeldak, achter de boerderij 

twee 3-roedige hooibergen. 

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met 

op de begane grond drie vensters en op de verdieping twee. De 

houten invullingen van deze vensters zijn op detailniveau gewijzigd. 

De vensters van het woongedeelte op de begane grond zijn voorzien 
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Waardenstelling Asschatterweg 219, Leusden gemeente Leusden

van houten luiken. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte houten 

mestdeuren en betonnen stalvensters.  

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode Romaanse pannen. Op de 

nok, ter plaatse van het woongedeelte een bakstenen schoorsteen. In 

de rechter zijgevel een door de goot stekend dakhuis met hooiluiken. 

In het linker dakvlak twee plat gedekte dakkapellen, in het rechter 

dakvlak één. 

Verbouwingen: 1946, 1951

Bijzonderheden: In de rechter zijgevel een gevelsteen met leeuw en jaartal 1940 en 

een gevelsteen met tekst “Eerste steen gelegd door A.A. De Beaufort 

28 aug. ‘41”. De boerderij en de twee schuren zijn schuin 

georiënteerd op de Asschatterweg.

Terreininrichting: De boerderij wordt door een siertuin gescheiden van de 

Asschatterweg. Links van de boerderij ligt een bakstenen eenlaags 

schuur onder zadeldak. Achter de boerderij staan twee 3-roedige 

hooibergen met betonnen roeden en kap van golfplaten. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als boerderij uit de periode van 

de wederopbouw,  ter vervanging van een voorganger die 

gesloopt was of verloren ging in verband met ligging nabij de 

Grebbelinie. Het pand is samen met de schuur en de 

hooibergen bovendien een markant onderdeel van het 

historische agrarische cultuurlandschap. Tevens van 

cultuurhistorisch belang als (oorspronkelijk) onderdeel van 

een landgoed. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een wederopbouwboerderij in karakteristieke 

Delftse Schoolstijl. Deels vernieuwd door Klijnstra, die ook 

verantwoordelijk was voor de gedeeltelijke herbouw van de 

boerderijen nr. 56 en 60. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij met schuur en hooibergen is markant gelegen 

aan de Asschatterweg en vormt daar door zijn hoofdvorm en 

karakteristieke Delftse School vormgeving een beeldbepalend 

element. Tevens is er sprake ensemblewaarde samen met 

andere, veelal uit dezelfde periode daterende, agrarische 

bebouwing aan dit deel van de Asschatterweg en met het 

landgoed De Boom. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk bewaard 

gebleven boerderij met bijgebouwen uit de periode van de 

wederopbouw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en als onderdeel van 

een ensemble. 
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Waardenstelling Asschatterweg 219, Leusden gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In 1941 gerealiseerde en kort na de oorlog verbouwde 

boerderij, gebouwd in karakteristieke Delftse Schoolstijl, en 

ter vervanging van een boerderij die verloren was gegaan in 

verband met ligging nabij de Grebbelinie. Markant gelegen 

aan de Asschatterweg. Ensemble met de overige agrarische 

bebouwing uit de periode van de wederopbouw aan deze 

weg en nabij de Grebbelinie, en met het landgoed De Boom.
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Waardenstelling Asschatterweg 223, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit de periode 1880-1900, uitgevoerd in een 

eclectische trant en gelegen aan een rond lopende aftakking (eigen 

weg) aan de noordzijde van de Asschatterweg. Tegen de rechter 

zijgevel van de boerderij en aan de achterzijde een jongere 

uitbreiding. Op het erf diverse jongere bijgebouwen zonder 

erfgoedwaarde. Links naast de boerderij een oude schuur. 

Bouwjaar: 1880-1900

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak. Tegen de rechter zijgevel is 

een jongere aanbouw gerealiseerd. Deze heeft geen 

cultuurhistorische waarde. Dit geldt ook voor de jongere uitbreiding 

aan de achterzijde van het bedrijfsgedeelte. Aan de linker zijde van 

de boerderij zouden nog twee oude schuren staan. Het is niet 

duidelijk of deze beiden nog aanwezig zijn. 

Gevelindeling: De boerderij heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel met 

gepleisterde banden, lisenen en aanzet- en sluitstenen. De vensters 

op de begane grond bevatten een enkelruits (schuif)raam en 

enkelruits bovenlicht (uitzetraam) en zijn voorzien van houten luiken.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met gesmoorde pannen. Op de nok, ter plaatse van het 

woongedeelte, een gemetselde schoorsteen. In het rechter dakvlak 

een forse niet oorspronkelijke dakkapel. 

Google maps

Regels Bijlage 1

Pagina 70 van 355



Waardenstelling Asschatterweg 223, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: 1960, 1987

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog als zodanig herkenbare 

boerderij met schuur uit de periode 1880-1900. Het maakt 

deel uit van de vooroorlogse agrarische bebouwing van het 

gebied en vormt een markant onderdeel van het historische 

agrarisch cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een aan het einde van de negentiende eeuw 

gebouwde langhuisboerderij in eclectische trant met een 

markante gepleisterde detaillering van de voorgevel.  

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij ligt op enige afstand van de Asschatterweg en 

wordt omringd door weilanden. Het is enkel bereikbaar via 

een lange eigen weg. Door deze markante ligging in het 

landschap is er sprake van een situationele waarde.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm redelijk goed behouden gebleven 

langhuisboerderij uit het einde van de negentiende eeuw.  

- Zeldzaamheid: Vanwege de markante detaillering van de voorgevel.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX X XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Langhuisboerderij met schuur uit het einde van de 

negentiende eeuw, gebouwd op een erf gelegen aan een 

aftakking van de Asschatterweg. De boerderij heeft een 

markant gedetailleerde voorgevel en maakt deel uit van de 

historische vooroorlogse agrarische bebouwing van het 

gebied. 
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Waardenstelling Asschatterweg 233, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Boerderij De Riet ligt aan de westzijde van de Asschatterweg en aan 

de noordzijde van de aftakking van deze weg. De boerenwoning met 

schuur werd gebouwd in 1943 in opdracht van E.G. de Kruijff naar 

ontwerp van architect J. Pothoven in Delftse Schooltrant. Het 

ensemble werd gebouwd ter vervanging van een voorganger uit 

1838, die waarschijnlijk in 1938 was vernieuwd. 

Bouwjaar: 1943

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags boerenwoning met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond en gedekt door een zadeldak met wolfeinden. De woning 

is middels een eenlaags platgedekt tussenlid aan de achterzijde 

verbonden met een dwars op de woning geplaatst eenlaags schuur, 

waardoor er feitelijk sprake is van een kop-hals-romp opzet. De 

schuur heeft bakstenen gevels en een zadeldak met wolfeinden op 

een rechthoekige plattegrond. 

Gevelindeling: De naar de Asschatterweg gerichte voorgevel van de boerderij heeft 

een symmetrisch indeling. De gevels van de woning bevatten op de 

begane grond houten kruisvensters met enkelruits ramen en 

bovenlichten met glas-in-lood. De onderramen zijn voorzien van 

houten luiken. Op de verdieping twee 2-delige vensters met 
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Waardenstelling Asschatterweg 233, Leusden gemeente Leusden

enkelruits ramen. De entree bevindt zich in de linker zijgevel in een 

ondiep (korfboogvormig) portiek. Siersmeedijzeren gevelankers. 

De zichtgevel (zuid) van de schuur bevat drie houten opgeklampte 

staldeuren onder een korfboog en een hooiluik met dubbele 

opgeklampte luiken onder een korfboog. Verder ijzeren stalvensters 

met roeden en siersmeedijzeren gevelankers. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak (woning en schuur) met wolfeinden, gedekt met 

geglazuurde verbeterde Hollandse pannen. In het zuidelijke dakvlak 

van de woning een dakkapel onder lessenaarsdak en op de nok een 

bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden: Gevelsteen “E. de Kruijff 10-1 1938”

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog steeds als zodanig 

functionerende boerenwoning met schuur uit 1943 naar 

ontwerp van J. Pothoven. Het ensemble is gelegen op een 

historisch erf en werd gebouwd ter vervanging van een 

oudere voorganger. De boerenwoning met schuur vormt 

bovendien een markant onderdeel van het historische 

agrarisch cultuurlandschap rond Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar en 

gaaf voorbeeld van een boerenwoning met schuur in Delftse 

Schooltrant, naar ontwerp van architect J. Pothoven. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerenwoning met schuur is markant gelegen aan de 

westzijde van de Asschatterweg en noordelijk van een 

aftakking (eigen weg) van deze weg. Hier vormt het door zijn 

opvallende hoofdvorm en karakteristieke traditionalistische 

vormgeving een zeer beeldbepalend element aan dit deel van 

de Asschatterweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in detaillering zeer gaaf bewaard gebleven 

boerderij uit 1943 in Delftse Schooltrant. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de gaafheid.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofdvorm en detaillering zeer gaaf behouden gebleven 

boerenwoning met schuur in Delftse Schooltrant, gebouwd in 

1943 ter vervanging van een oudere voorganger en markant 

gelegen aan de westzijde van de Asschatterweg. 
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Waardenstelling Bolderikhof bij 18-27, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Schaapskooi, mogelijk daterend uit de zestiende eeuw. De schuur is 

één van de laatste historische restanten van het erf van de inmiddels 

gesloopte boerderij Groot Krakhorst. Thans is hier nieuwbouw 

gerealiseerd, even ten zuidwesten van de schaapskooi. De 

schaapskooi is recent gerestaureerd. 

Bouwjaar: 1600-1700

Bouwtype: schaapskooi

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond met afgeschuinde hoeken, gedekt door een schilddak 

met opgetilde dakranden boven de kopgevels. 

Gevelindeling: Toegang met (vernieuwde) dubbele houten deuren in beide 

kopgevels. In de zuidelijke kopgevel ook twee halfronde stalvensters. 

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak met opgetilde dakrand boven de kopse gevels. Gedekt met 

riet. 

Verbouwingen: 2018

Bijzonderheden: Inwendig zijn mogelijk nog eiken krommers met gekraste telmerken 

aanwezig. 

Terreininrichting:
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Waardenstelling Bolderikhof bij 18-27, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als historische schaapskooi,

mogelijk met een zestiende-eeuwse kern. Het object vormt 

het oudste tastbare relict van het historische erf van 

boerderij Groot Krakhorst en herinnert aan het 

oorspronkelijke agrarische karakter van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een traditioneel vormgegeven, historische 

schaapskooi. Inwendig zijn mogelijk nog eiken krommers met 

gekraste telmerken aanwezig, die duiden op een aanzienlijke 

ouderdom. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De historische schaapskooi is markant gelegen aan de 

oostelijke rand van het oude erf en vormt door zijn 

karakteristieke hoofdvorm en detaillering een beeldbepalend 

element binnen zijn directe omgeving. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering gaaf bewaard 

gebleven historische schaapskooi.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype. Er zijn weinig historische 

schaapskooien behouden gebleven in Leusden, met name 

binnen de bebouwde kom.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De historische schaapskooi is het laatste restant van de oude 

agrarische bebouwing van het historische boerenerf Groot 

Krakhorst en markant gelegen binnen de bebouwde kom van 

Leusden. 
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Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 1 gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Op de hoek met de Ursulinenweg en in een bocht van de 

Burgemeester de Beaufortweg gelegen vrijstaande woning uit 1919, 

uitgevoerd in sobere zakelijk-expressionistische trant. Het pand ligt 

op enige afstand van de weg en wordt hiervan gescheiden door een 

parkachtig ingerichte tuin. Achter de woning een jongere (1957) 

garage. 

Bouwjaar: 1919

Bouwtype: Landhuis

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een mansardedak met ongelijke 

goothoogtes. Achter het pand een jongere (1957) vrijstaande garage.

Gevelindeling: De voorgevel is gepleisterd en ter hoogte van de zolderverdieping 

voorzien van horizontale houten rabbatdelen. Links op de begane 

grond een driezijdige erker. De invullingen van de gevelopeningen 

grotendeels gewijzigd en vernieuwd. De entree bevindt zich in de 

naar de Ursulineweg gerichte zijgevel en is verbijzonderd met een 

luifel en een door de goot stekend dakhuis. Ook in de linker zijgevel is 

een dergelijk dakhuis uitgevoerd, voorzien van balkon.

Dakvorm/dakbedekking: mansardekap, gedekt met rode keramische pannen. Zowel in het 

oostelijke als in het westelijke dakvlak een door de goot stekend en 

aankappend dakhuis.
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Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 1 gemeente Leusden

Verbouwingen: 1974

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig 

herkenbaar landhuis uit het eerste kwart van de twintigste

eeuw. Het pand behoort tot de oudste woonbebouwing aan

de Burgemeester De Beaufortweg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als een in hoofdvorm 

herkenbaar voorbeeld van sobere zakelijk-expressionistische 

woonhuisarchitectuur uit het eerste kwart van de twintigste 

eeuw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het object is markant vrijstaand gelegen aan de noordelijke 

zijde van de Burgemeester De Beaufortweg, omgeven door 

een groene tuin en uitkijkend over de weilanden. Door zijn 

karakteristieke hoofdvorm is het pand een beeldbepalend 

element aan dit deel van de weg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm redelijk gaaf behouden gebleven landhuisje uit 

1919. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en als onderdeel van de historische 

woonhuisbebouwing aan deze weg. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX X XX X X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De op diverse punten gewijzigde maar in hoofdvorm nog 

redelijke gave woning uit 1919 is markant gelegen aan de 

noordelijke zijde van de Burgemeester de Beaufortweg. Het 

pand behoort tot de oudste woonhuisbebouwing aan deze 

weg.  
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Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 2-4, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Dubbel woonhuis uit 1902, gelegen aan de zuidzijde van de 

Burgemeester De Beaufortweg tegenover de buitenplaats De 

Heiligenberg. Het pand werd uitgevoerd in een eclectische trant, met 

elementen uit de Chaletstijl. De dubbele woning werd vermoedelijk 

gebouwd in opdracht van de familie De Beaufort, die in 1948 het 

pand ook liet verbouwen door architect M.J. Klijnstra. 

Bouwjaar: 1902

Bouwtype: Dubbele woning

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met witgepleisterde gevels op een vierkante 

plattegrond, gedekt door een schilddak met steekkappen. 

Middenrisaliet in de voorgevel. 

Gevelindeling: Het pand heeft witgepleisterde gevels met een grijs geschilderde 

plint. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is voorzien van een 

middenrisaliet met een door de goot stekende topgevel. Deze 

topgevel wordt in beide zijgevels herhaald zonder risaliet. Aan 

weerszijden van het risaliet de woningtoegangen. De vensters 

bevatten T-schuiframen met enkelruits bovenlicht en zijn (met 

uitzondering van het venster in het risaliet) voorzien van houten 

luiken. Opvallende elementen in de gevels zijn de geornamenteerde 

korbelen onder het dakoverstek, de geprofileerde waterlijst (deels 
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Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 2-4, Leusden gemeente Leusden

voorzien van tandlijst) en de gekoppelde keperboog vensters in de 

topgevels. 

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak gedekt met rode kruispannen. Steekkap in de voor- en 

zijgevels. Moderne dakvensters. De steekkap boven het 

middenrisaliet wordt bekroond door een piron. Ook op de nok van 

het dak twee pirons en een decoratieve nokkam.

Verbouwingen: 1948

Bijzonderheden:

Terreininrichting: De ondiepe voortuin aan de voorzijde van het pand wordt door een 

siersmeedijzeren hek met dito poorten van de weg gescheiden.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig 

herkenbaar dubbel woonhuis uit het begin van de 

twintigste eeuw, waarschijnlijk gebouwd in opdracht van de

in Leusden zeer invloedrijke familie De Beaufort. Het pand 

behoort tot de oudste woonbebouwing aan de Burgemeester 

De Beaufortweg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als een in hoofdvorm en 

detaillering goed herkenbaar voorbeeld van een dubbele 

woning in eclectische trant, met karakteristieke elementen 

uit de Chaletstijl.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het object is markant vrijstaand en zeer beeldbepalend 

gelegen aan de zuidelijke  zijde van de Burgemeester De 

Beaufortweg, tegenover de buitenplaats De Heiligenberg. 

Door deze ligging direct aan de straat en zijn karakteristieke 

hoofdvorm en detaillering is het pand een zeer in het oog 

springend element aan dit deel van de weg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf behouden gebleven 

dubbele woning uit 1902. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, de detaillering en zijn markante 

ligging.

-

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Dubbele woning uit 1902, uitgevoerd in markante eclectische 

trant met elementen uit de Chaletstijl. Beeldbepalend 

gelegen aan de zuidzijde van de Burgemeester De 

Beaufortweg, tegenover buitenplaats De Heiligenberg.  
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Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 10, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan de zuidzijde en aan een bocht van de Burgemeester De 

Beaufortweg gelegen landhuis uit 1941. Het pand werd gebouwd in 

opdracht van de toenmalige burgemeester van Leusden, de heer 

A.F.H. Buining, naar ontwerp van architect G. Adriaans uit 

Amersfoort. Deze ontwierp een landhuis in een traditionalistische 

trant, met elementen uit de Cottagestijl. 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Landhuis

Architect: G. Adriaans

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Anderhalve bouwlaag tellend pand met gepleisterde gevels op een 

vrijwel vierkante plattegrond, gedekt door een tentdak met 

verschillende goothoogtes. De lagere dakdelen rusten gedeeltelijk op 

aan de bovenzijde uitkragende steunberen. De hogere dakdelen 

rusten op uitkragende gemetselde korbelen. 

Gevelindeling: De asymmetrisch ingedeelde gevels zijn wit gepleisterd en voorzien 

van een zwarte plint. De entree bevindt zich in de westgevel en bevat 

een houten boven- en onderdeur en een hoog getoogd bovenlicht. 

De invullingen van dit bovenlicht en de overige vensters zijn 

grotendeels gewijzigd. Links naast de entree een gietijzeren lantaarn 

tegen de gevel.
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Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 10, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Tentdak met verschillende goothoogtes, gedekt met riet. Dak wordt 

bekroond door een witgepleisterde schoorsteen met 

schoorsteenkap. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Gebouwd in opdracht van burgemeester A.F.H. Buining.

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, bosachtige inrichting. 

Gepleisterde hoekposten met natuurstenen bekroning bij de toegang 

tot het terrein aan de Burgemeester De Beaufortweg.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als een in 1941 gebouwde 

woning voor de toenmalige burgemeester van Leusden A.F.H. 

Buining.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van in traditionalistische trant gebouwd landhuis, 

met elementen uit de Cottagestijl. Opvallend zijn de 

hoofdvorm en kapvorm met in hoogte verschillende 

goothoogtes en de markante uitkragende elementen in de 

asymmetrische gevels. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het landhuis is markant en geheel vrijstaand gelegen aan de 

zuidzijde van de Burgemeester De Beaufortweg. Door zijn 

opvallende hoofdvorm vormt het pand een beeldbepalend 

element aan dit deel van deze weg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven landhuis in traditionalistische stijl, met 

elementen uit de Cottagestijl. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de markante en gave hoofdvorm. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Landhuis uit 1941 met opvallende hoofdvorm, uitgevoerd in 

traditionalistische trant met elementen uit de Cottagestijl, 

naar ontwerp van architect G. Adriaans in opdracht van de 

toenmalige burgemeester van Leusden, de heer A.F.H. 

Buining. Markant gelegen aan de zuidzijde van de 

Burgemeester De Beaufortweg.
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Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 61, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: De in eclectische trant uitgevoerde villa “Klein Hamersveld” ligt 

vrijstaand aan de noordzijde van de Burgemeester De Beaufortweg 

en werd gebouwd in 1904 ter vervanging van een uit 1863 daterende 

voorganger. Opdrachtgever was burgemeester A.J. De Beaufort. Het 

voormalige koetshuis aan de westelijke zijde van de villa is geheel 

vernieuwd en heeft tegenwoordig een eigen adres. Aan de oostzijde 

van het pand ligt het voormalige gemeentehuis uit 1880. 

Bouwjaar: 1904

Bouwtype: villa

Architect: E.J. Schreuder (aannemer)

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Tweelaags pand met bakstenen gevels (deels gepleisterd) op een T-

vormige plattegrond onder een samengestelde kap. Tegen de 

oostelijke kopgevel een houten serre en tegen de westelijke kopgevel 

een kleine plat gedekte eenlaags aanbouw. Tegen de oostelijke 

zijgevel van het achterhuis eveneens een platgedekte uitbouw. 

Gevelindeling: De gevels van het pand zijn gepleisterd en voorzien van ‘speklagen’

en segmentbogen in schoonmetselwerk. De verticale elementen 

in schoon metselwerk op de verdieping doen denken aan de 

Chaletstijl, hetgeen versterkt wordt door de verticale houten 

betimmering in de geveltop. Deze betimmering wordt herhaald in de 

zijgevels. De invullingen van de gevelopeningen zijn op detailniveau 

gewijzigd/vernieuwd. De naar de weg gerichte gevel (zuid) heeft een 
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Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 61, Leusden gemeente Leusden

symmetrische indeling met middenrisaliet. De vier getoogde vensters 

op de begane grond bevatten een enkelruits (schuif)raam en een 

bovenlicht met roede. Op de verdieping in het middenrisaliet een 

fors 3-delig venster met enkelruits ramen en enkelruits bovenlichten.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld zadeldak met wolfeinden, gedekt met overwegend 

rode Tuiles du Nord en enkele gesmoorde Tuiles du Nord. Pirons. 

Links in het zuidelijke dakvlak een bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Recent heeft verbouwing plaats gevonden.

Terreininrichting: Vrijstaand gelegen even ten westen van het oude gemeentehuis uit 

1880. Aan de westzijde van de villa staat het geheel vernieuwde 

koetshuis. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als (voormalige) 

burgemeesterswoning (dhr. A.J. De Beaufort) uit 1904, 

gelegen in de kern van Leusden en naast het voormalige 

gemeentehuis uit 1880.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in eclectische stijl uitgevoerde voorname 

woning uit het begin van de twintigste eeuw. Markante 

hoofdvorm en karakteristieke detaillering, ontleend aan de 

Chaletstijl. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door zijn statige hoofdvorm, markante detaillering en 

prominente ligging direct aan de noordzijde van de weg, 

vormt het pand een zeer beeldbepalend element aan dit deel 

van de Burgemeester De Beaufortweg. Samen met het 

naastgelegen voormalige gemeentehuis uit 1880 vormt het 

bovendien een waardevol ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven burgemeesterswoning uit 1904.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een

ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De voormalige burgemeesterswoning uit 1904 in markante 

eclectische trant ligt prominent aan de Burgemeester De 

Beaufortweg en vormt een waardevol ensemble met het 

naastgelegen oude gemeentehuis uit 1880. 
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Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 63, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan de noordzijde van de Burgemeester De Beaufortweg gelegen 

herenhuis in neoclassicistische stijl. Vermoedelijk ontworpen door de 

in Leusden gevestigde timmerman G. van den Bongaard. Het pand 

werd zeer waarschijnlijk al sinds de oprichting gebruikt als 

gemeentehuis. Even ten westen van dit pand staat de voormalige 

woning van burgemeester A.J. De Beaufort uit 1904. 

Bouwjaar: 1880

Bouwtype: Gemeentehuis

Architect: (mogelijk) G. van den Bongaard (timmerman)

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een mansardedak. Tegen de rechter zijgevel 

(oost) een eenlaags aanbouw onder zadeldak. Tegen de achtergevel 

een eenlaags aanbouw onder plat dak. 

Gevelindeling: De voorgevel (zuid) is een lijstgevel en heeft een symmetrische 

indeling met centraal in de gevel de entree, gevat in gepleisterde en 

geblokte omlijsting met kroonlijst en een vernieuwde invulling. De 

geblokte pilasters worden herhaald op de hoeken van het pand. Links 

in de omlijsting een gevelsteen. Aan weerszijden van de entree twee 

vensters met vernieuwde T-schuiframen en enkelruits bovenlicht 

(uitzetraam). Ook de invullingen van de gevelopeningen in de overige 

gevels zijn vernieuwd. De voorgevel wordt afgesloten door een 

kroonlijst.

Regels Bijlage 1

Pagina 84 van 355



Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 63, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Mansarde dak (zeer flauw hellend). De in het zicht gelegen 

dakvlakken zijn gedekt met gesmoorde pannen. In het 

voordakvlak boven de entree een dakkapel met 

keperboogafsluiting. Diverse moderne dakramen. In 

achterdakvlak een nieuwe dakkapel. 

Verbouwingen: 1948, 1968, 1983, 2015

Bijzonderheden: Links van de entree een gevelsteen met de tekst: “De eerste 

steen gelegd door G.J. Baron van Hardenbroek van 

Ammerstol Burgemeester van Leusden den 12 juni 1880”. 

Boven de entree de geschilderde tekst: “ ’t Oude 

Gemeentehuis” en op de kroonlijst boven de entree het 

jaartal 1880.

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voormalig gemeentehuis van 

Leusden, opgericht in 1880. Direct naast de entree herinnert 

een gevelsteen aan de eerste steenlegging door de 

toenmalige burgemeester van Leusden.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in neoclassicistische stijl uitgevoerd pand 

uit 1880 met karakteristieke hoofdvorm en detaillering. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door zijn eenvoudige doch statige hoofdvorm en detaillering 

en zijn prominente ligging aan de Burgemeester De 

Beaufortweg vormt het pand een zeer beeldbepalend 

element aan dit deel van de straat. Samen met de aan de 

westelijke zijde gelegen voormalige burgemeesterswoning 

vormt het pand bovendien een waardevol ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven voormalig gemeentehuis uit 1880. Direct naast de 

entree herinnert een gevelsteen aan de eerste steenlegging 

door de toenmalige burgemeester van Leusden.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, detaillering en als onderdeel van 

een ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Voormalig gemeentehuis uit 1880, uitgevoerd in 

karakteristieke neoclassicistische stijl, prominent gelegen aan 
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Waardenstelling Burgemeester De Beaufortweg 63, Leusden gemeente Leusden

de noordzijde van de Burgemeester De Beaufortweg en direct 

naast de voormalige burgemeesterswoning (nr. 61) uit 1904.  
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Waardenstelling Buurtweg 2-4, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Midden in het groen en aan de noordzijde van de Buurtweg gelegen 

langgerekt landhuis “St. Hubertushof” uit 1939, gebouwd naar 

ontwerp van architect A.H. van Wamelen in zakelijk-

expressionistische trant, in opdracht van Mr. J. Gilissen. Het pand is in 

de loop der jaren diverse malen uitgebreid. In 1996 werd het 

landhuis gesplitst in twee woningen. 

Bouwjaar: 1939

Bouwtype: Landhuis

Architect: A.H. van Wamelen

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Het eenlaags pand heeft bakstenen gevels op een samengestelde 

geknikte plattegrond en wordt gedekt door gekoppelde schild- en 

zadeldaken.    

Gevelindeling: Het pand bestaat feitelijk uit drie delen. Het voorste deel wordt 

gedekt door een schilddak met steekkappen en is voorzien van 

overkragende houten veranda’s met houten stijlen en korbelen. Het 

tweede deel wordt gevormd door een langwerpige hoge 

witgeschilderde partij onder zadeldak met onder andere een 

halfronde traptoren en een overluifelde entree. Het derde en 

achterste gedeelte wordt gevormd door een houten bouwdeel 

(voorheen stal) met aan het uiteinde een uitkragend deel met houten 

stijlen en korbelen, zoals in het eerste deel. De gevels van het pand 

bevatten ronde en recht gesloten vensters met stalen ramen. 

Google maps

Regels Bijlage 1

Pagina 87 van 355



Waardenstelling Buurtweg 2-4, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Samengestelde kap, deels met riet en deels met rode 

keramische pannen gedekt. 

Verbouwingen: 1941, 1950, 1953, 1958, 1966, 1980, 1996

Bijzonderheden: De naam “St Hubertushof” verwijst naar de patroonheilige 

van de jagers. De heer J. Gilissen was in 1950 gemachtigde 

van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging. 

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als landhuis uit het interbellum. 

Het huis geeft een goed beeld van de huisvesting van de 

hogere middenstandsklasse in deze periode.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als representatieve 

landhuisachtige woning uit het interbellum, vormgegeven in 

zakelijk-expressionistische trant, zoals kenmerkend voor die 

periode. Markant zijn de markante hoofdvorm met dominant 

aanwezige en in hoogte en vorm verspringende kap, de 

schilderachtige geleding en de toepassing van vensters met 

‘moderne’ stalen ramen in combinatie met de toepassing van 

landelijke elementen zoals de houten stijlen en korbelen..  

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Er is sprake van enige ensemblewaarde tezamen met de 

overige landhuisbebouwing aan de Buurtweg, veelal 

daterend uit de naoorlogse periode, gelegen in een groene 

bosrijke context.   

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven 

landhuis uit 1939, met diverse uitbreidingen.

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de bouwstijl.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Karakteristiek en in de loop der tijd diverse malen uitgebreid 

landhuis uit 1939, uitgevoerd in zakelijk-expressionistische 

trant naar ontwerp van architect Van Wamelen. Van belang 

vanwege de markante hoofdvorm en detaillering en vanwege 

de ligging in een groene bosrijke context.  
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Waardenstelling Buurtweg 3, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Eenlaags villa met torenvormig element, gelegen aan de zuidzijde van 

de Buurtweg. Het pand ligt op enige afstand van de openbare weg en 

wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door groen.

Bouwjaar: 1954

Bouwtype:

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Torenvormig element onder tentdak, gesitueerd tegen de achterzijde 

van een eenlaags villa met samengestelde plattegrond. 

Gevelindeling: Het torenvormige element heeft een opgemetselde onderbouw met 

gekoppelde vensters met roedenverdeling en een houten 

bovenbouw, voorzien verticale houten delen. Het bouwdeel vormt 

een markant accent in het totaalontwerp van de villa. 

Dakvorm/dakbedekking: De villa heeft een samengesteld schilddak gedekt met gesmoorde 

keramische pannen. Ook het dakje van het torenvormige element 

wordt gedekt met gesmoorde keramische pannen. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. 
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Waardenstelling Buurtweg 3, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Het object heeft cultuurhistorische waarde als markant 

onderdeel van een karakteristieke naoorlogse villa, een forse 

woning karakteristiek voor de huisvesting van de hogere 

middenstandsklasse in deze periode

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Het torenvormige element is van belang als bijzonder en 

beeldbepalend accent binnen het ontwerp van deze 

naoorlogse villa.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het torentje vormt een beeldbepalend element, dat ook 

vanaf de Buurtweg zichtbaar is. Tezamen met de overige 

villabebouwing aan de Buurtweg en met de groene bosrijke 

context vormt het pand met torentje een ensemble.  

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf onderdeel van een villa uit 

1954. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Markant torenvormig element, een geïntegreerd onderdeel 

van een in 1954 gerealiseerde eenlaags villa. Van belang als 

opvallend accent binnen het ontwerp van de naoorlogse villa. 
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Waardenstelling Dodeweg 6, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Fors landhuis uit 1916 genaamd ‘Leusderend’, gebouwd in opdracht 

van Mr. J.K.H. De Beaufort naar ontwerp van architect M.J. Klijnstra 

uit Amersfoort. Het pand werd gebouwd aan het einde van een op de 

Arnhemseweg gerichte zichtas en uitgevoerd in een markante nieuw-

historiserende stijl die aan de Hollandse renaissance doet denken. Na 

WO II werd het gebouw in gebruik genomen als R.K. Technische 

school en internaat ‘Don Bosco’ en werden er op het terrein diverse 

bijgebouwen gerealiseerd. 

Bouwjaar: 1916

Bouwtype: landhuis

Architect: M.J. Klijnstra

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Tweelaags landhuis met souterrain. Het pand heeft bakstenen gevels 

met uitgemetselde plint met hardstenen band, een rechthoekige 

plattegrond en wordt gedekt door een afgeknot schilddak met 

steekkappen ter plaatse van de trapgevels. Centraal tegen de naar de 

Arnhemseweg gerichte voorgevel een bordes met balkon op zuilen. 

Middenrisaliet in de noordelijke en zuidelijke zijgevel. 

Gevelindeling: De gevels van het landhuis hebben een symmetrische indeling en zijn 

uitgevoerd met markante trapgevels en houten kruisvensters met 

houten benedenluiken. Glas-in-lood in de bovenlichten en in de 

vensters in de topgevels. Oeil-de-boeufs in de geveltoppen. De 

centraal in de voorgevel gesitueerde entree met dubbele deuren met 

roedenraam en rondboog bovenlicht met glas-in-lood is 

Regels Bijlage 1

Pagina 91 van 355



Waardenstelling Dodeweg 6, Leusden gemeente Leusden

verbijzonderd met een portiek met Ioninsche zuilen, kroonlijst en 

balkon met balustrade. Rond de balkontoegang een natuurstenen 

omlijsting. 

Dakvorm/dakbedekking: Afgeknot schilddak gedekt met leien in maasdekking. Ter plaatse van 

de trapgevels steekkappen. Op de vier hoeken van het afgeknotte 

deel van de kap een bakstenen schoorsteen. Diverse dakkapellen 

onder zadeldak met fronton. Op de nok van het dak tevens een 

luidklok. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Gevelsteen met de tekst: “de eerste steen gelegd door Cornelia Maria 

De Beaufort en Joachim Ferdinand De Beaufort 31 augustus 1916”.

Terreininrichting: Gelegen op een fors eigen terrein met deels bosachtige en 

geometische aanleg. Zichtas aan de oostelijke zijde van het pand, 

gericht op de Arnhemseweg. Op het terrein diverse jongere 

gebouwen. De entree aan de Dodeweg wordt geflankeerd door twee 

hekposten met inzwenkende muurtjes. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig 

herkenbaar fors landhuis in nieuw-historiserende stijl uit 

1916. Het pand werd gebouwd in opdracht van Mr. J.K.H. De 

Beaufort, burgemeester van Stoutenburg en Leusden van 

1913 tot 1947.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als markant en gaaf 

voorbeeld van een fors landhuis uit 1916 in nieuw-

historiserende stijl. Het pand heeft een opvallende forse 

hoofdvorm en is voorzien van trapgevels, kruisvensters en 

geornamenteerde entreepartij. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het opvallende gebouw ligt op een grotendeels geometrisch 

en groen ingericht eigen terrein aan het einde van een lange 

zichtas op de Arnhemseweg. Hierdoor heeft het gebouw een 

sterk beeldbepalende waarde. Tezamen met deze aanleg en 

de hekposten met muurtje bij de entree aan de Dodeweg 

vormt het pand een waardevol ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven landhuis 

uit 1916 uitgevoerd in karakteristieke nieuw-historiserende 

stijl. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en detaillering en de 

ligging in een grotendeels geometrische aanleg met zichtas.  
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Waardenstelling Dodeweg 6, Leusden gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Fors landhuis uit 1916, uitgevoerd in een opvallende nieuw-

historiserende stijl met trapgevels en kruisvensters, in 

opdracht van Mr. J.K.H. De Beaufort. Markant gelegen in het 

landschap op een eigen terrein met een karakteristieke 

geometrische aanleg met zichtas op de Arnhemseweg. 
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Waardenstelling Dodeweg 7, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Landhuis ‘Kwewada’, gelegen aan de zuidzijde van de Dodeweg en 

iets ten westen van het landhuis ‘Leusderend’ uit 1916. Het huis werd 

in 1938 gebouwd in opdracht van de heer G.L. Kolff, directeur van 

Kwekerij Waterdaal. Het ontwerp in zakelijk-traditionele trant is 

afkomstig van Van Eijkelenburg.

Bouwjaar: 1938

Bouwtype: landhuis

Architect: Van Eijkelenburg

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Deels eenlaags en deels tweelaags pand met bakstenen gevels op een 

samengestelde plattegrond, gedekt door een tentdak met 

steekkappen. Inpandige garage onder steekkap. 

Gevelindeling: Asymmetrische voorgevel met rechts een overluifelde entree met 

houten boven- en onderdeur en zijlichten met glas-in-lood. Links in 

de begane grond en op de verdieping drie smalle (op de verdieping 

gekoppelde) vensters met glas-in-lood en twee kleine vensters met 

glas-in-lood. In de achtergevel is een erker opgenomen. Tevens is hier

 een ommuurd terras waarboven een houten door consoles gedragen 

balkon is uitgevoerd.   

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld en in nok- en goothoogte verspringend tentdak met 

overstek en steekkappen, gedekt met rode Romaanse pannen. In het 

oostelijke en zuidelijke dakvlak een brede plat gedekte dakkapel. Op 

de nok van het hoofdvolume een bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen: 1984

Google maps
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Waardenstelling Dodeweg 7, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: De naam ‘Kweweda’ is een afkorting van ‘Kwekerij 

Waterdael’. 

Terreininrichting: Gelegen op een groen ingericht eigen terrein in een groene 

bosachtige omgeving. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als landhuis uit het interbellum.

Het huis geeft een goed beeld van de huisvesting van de 

hogere middenstandsklasse in deze periode.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als representatieve 

landhuisachtige woning uit het interbellum, vormgegeven in 

zakelijk-traditionele stijl, zoals kenmerkend voor die periode. 

Markant zijn de typologie met inpandige garages, de 

markante hoofdvorm met dominant aanwezige kap en 

aanbouwen onder steekkap en de schilderachtige 

asymmetrische opzet van de gevels. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De woning vormt door zijn opvallende verschijningsvorm en 

de ligging in een groene bosrijke context een beeldbepalend 

element. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven landhuis 

uit 1938.

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de detaillering. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het landhuis uit 1938 in voor die periode karakteristieke 

zakelijk-traditionele baksteenarchitectuur is gaaf behouden 

gebleven en een beeldbepalend element in zijn omgeving.
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Waardenstelling Dodeweg 8, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Het gebouw gelegen aan de zuidzijde van de Dodeweg is opgericht in 

1916-1917 als Internationale School voor Wijsbegeerte naar ontwerp 

van de welbekende architect K.P.C. de Bazel in een nieuw-

historiserende trant. Jongere aanbouwen zonder erfgoedwaarde aan 

de rechter en linker zijde van het gebouw. 

Bouwjaar: 1916-1917

Bouwtype: Schoolgebouw

Architect: K.P.C. de Bazel

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met houten gevels op een T-vormige plattegrond, 

gedekt met gekoppelde rieten schilddaken. Het pand sluit aan beide 

zijden aan op jongere uitbreidingen. Deze uitbreidingen hebben geen 

bijzondere erfgoedwaarde. 

Gevelindeling: De naar de Dodeweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische 

opzet met naar voren springende en terugliggende geveldelen. De 

gevel bestaat uit wit geschilderde horizontale houten delen tussen 

verticale stijlen waarin gekoppelde vensters zijn opgenomen met 

roedenramen. Rond deze vensters is een brede platte houten lijst 

uitgevoerd. Centraal in de gevel bevindt zich de entree  met houten 

deuren met roedenramen en boven- en zijlichten met roedenramen. 

De entree wordt voorafgegaan door een portiek op houten zuilen dat 

wordt afgesloten door een houten fronton.
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Waardenstelling Dodeweg 8, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld schilddak, gedekt met riet. Op de nok twee wit 

gepleisterde taps toelopende schoorstenen. Op de nok van het haaks 

op de Dodeweg geplaatste bouwdeel twee ronde koepeltjes met 

rieten kapje. 

Verbouwingen: 1955, 1960, 1973, 1983, 1988

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene bosachtige inrichting. De 

toegang tot het terrein ligt recht tegenover de entree van het 

hiervoor beschreven gebouw. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang vanwege oorspronkelijke opzet 

als school voor wijsbegeerte, een functie die het pand tot de 

dag van vandaag nog heeft. Het is dan ook een nog goed als 

zodanig herkenbaar schoolgebouw uit 1916-1917. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld een schoolgebouw uit 1916-1917, naar ontwerp in 

nieuw-historiserende stijl van de welbekende architect K.P.C. 

de Bazel. Ondanks de diverse uitbreidingen en enkele 

verbouwingen is het oorspronkelijke concept goed behouden 

gebleven. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door zijn markante hoofdvorm en sobere maar 

karakteristieke detaillering en materialisering vormt het pand 

een sterkt beeldbepalend element aan dit deel van de 

Dodeweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf behouden gebleven 

schoolgebouw uit 1916-1917. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als ontwerp van de 

welbekende architect K.P.C. de Bazel. Binnen de gemeente 

Leusden zijn er geen vergelijkbare voorbeelden te vinden.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Markant schoolgebouw uit 1916-1917 naar ontwerp van de 

welbekende architect K.P.C. de Bazel, gebouwd en nog steeds 

functioneel als Internationale School voor Wijsbegeerte. 

Uitgevoerd in een voor die periode karakteristieke nieuw-

historiserende stijl en zeer beeldbepalend gelegen aan dit 

deel van de Dodeweg. 
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Waardenstelling Dodeweg 16-17 en 21-23, Leusden gemeente Leu

 

Algemene beschrijving object: De twee dubbele woningen aan de zuidzijde van de Dodeweg vormen 

het laatste nog bestaande restant van een complex van recreatieve 

woningen uit 1917, genaamd ’s Zomers Buiten’. De woningen zijn 

ontworpen door de Haagse architect G. Fles in rationalistische trant 

en worden vanaf 1945 permanent bewoond. 

Bouwjaar: 1917

Bouwtype: 2 dubbele landhuizen

Architect: G. Fles

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Beide dubbele woningen zijn eenlaags met grotendeels 

witgepleisterde bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond 

en worden gedekt door een hoog schilddak. 

Gevelindeling: De grotendeels witgepleisterde gevels zijn verlevendigd met in 

schoon metselwerk uitgevoerde strekken en plint (in de huidige 

situatie soms geschilderd). Centraal in de gevel een meerzijdige erker 

met balkon. Hierboven een gemetselde dakkapel met halfronde 

afsluiting. De gevels bevatten veelal gekoppelde vensters met op 

punten gewijzigde invullingen, soms nog met houten luiken. De 

strekken en luiken ontbreken bij de in 1943 toegevoegde 

gevelopeningen ter plaatse van oorspronkelijke loggia’s. Deze loggia’s 

zijn nog herkenbaar aan de behouden gebleven latei. Bij de 

vier woningen is op deze latei nog de naam van het pand gemonteerd 

(Erica, ’t Varentje, De Den, De Spar). 

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak gedekt met roodbruine tuile-du-nord (16-17)/roodbruine 

kruispannen (21-23). Op de nok twee bakstenen schoorstenen en op 
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Waardenstelling Dodeweg 16-17 en 21-23, Leusden gemeente Leu

de hoeken van de nok een rode keramische piron. Deze ontbreekt bij 

nr. 21. In de diverse dakvlakken gewijzigde dakkapellen. Centraal in 

het voordakvlak een gemetselde dakkapel met halfronde afsluiting. 

Verbouwingen: 1948, 1978, 1990

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen in een groene, bosachtige omgeving.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als de laatste tastbare 

restanten van een groep vakantiewoningen van de  

Rotterdamse stichting ’s Zomers Buiten.   

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van dubbele woning in rationalistische trant uit 

1917. Ondanks diverse wijzigingen is het oorspronkelijke 

karakter van de woningen behouden gebleven. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De twee objecten hebben een markante hoofdvorm en 

detaillering en vormen samen een karakteristiek en 

beeldbepalend ensemble aan dit deel van de Dodeweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven dubbele (recreatie)woningen uit 1917. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de oorspronkelijke functie en als 

onderdeel van een ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Twee dubbele woningen, gebouwd in 1917 als dubbele 

recreatiewoningen, en de twee laatst overgebleven restanten 

van het complex ’s Zomers Buiten. Door hun markante 

hoofdvorm en detaillering vormen de twee panden een 

waardevol en beeldbepalend ensemble aan dit deel van de 

Dodeweg. 
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Waardenstelling Doornseweg 13A, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Ensemble van drie militaire gebouwen. Een houten kantinegebouw, 

een houten loods voor de productie van schietschijven voor 

oefeningen op de Leusderheide, met aangebouwde naoorlogse 

dienstwoning en een bakstenen gasmasker-oefengebouwtje (MOR). 

Tevens een bakstenen bijgebouw en de treinrails naar de 

Leusderheide. Het ensemble is gesitueerd op een terrein aan de 

westzijde van de Doornseweg, even ten noorden van de 

Leusderheide.

Bouwjaar: ca. 1925, dienstwoning en bijgebouw uit naoorlogse periode

Bouwtype: militaire gebouwen

Architect: onbekend

Inventarisatie datum: december 2019

Hoofdvorm: Ensemble van drie militaire gebouwen: een eenlaags houten barak 

onder zadeldak op een rechthoekige plattegrond, een eenlaags 

houten loods onder zadeldak (het uiterst oostelijke deel is iets lager 

en smaller uitgevoerd) op een rechthoekige plattegrond. Hierop 

aansluitend een tweelaags bakstenen dienstwoning onder zadeldak. 

Tevens een bescheiden eenlaags bakstenen MOR-gebouwtje onder 

plat dak op een min of meer vierkante plattegrond.    

Gevelindeling: Het houten kantinegebouw heeft houten gevels op een betonnen

fundering  met vensters met meerruits draairamen. In de oostgevel

een entree met dubbele houten deuren met meerruits raam. In de 

noordelijke kopgevel een entree met enkele houten deur met 

meerruits raam en een 3-ruits bovenlicht. Tegen de westgevel een 

Google maps
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Waardenstelling Doornseweg 13A, Leusden gemeente Leusden

bescheiden bakstenen uitbouw onder lessenaarsdak. 

De schietschijvenloods heeft houten gevels op een betonnen 

fundering. Vensters met meerruits draairamen. In de westelijke 

kopgevel een grote entree met houten (schuif)deuren. Tegen de 

oostelijke kopgevel staat een naoorlogse dienstwoning. De entree 

bevindt zich in de noordgevel en bevat een houten deur met ruitje en 

bovenlicht met roeden, gevat tussen uitgemetselde pilasters en een 

bescheiden betonnen luifel. In deze gevel twee  vensters met stalen 

ramen. De invullingen van de gevelopeningen in de overige gevels 

zijn grotendeels gewijzigd. 

Het bakstenen MOR-gebouwtje heeft gevelopeningen met houten 

kozijnen en houten luiken. Onder deze openingen een bakstenen 

lekdorpel. Boven zowel de vensters als de entrees een grindbetonnen 

latei. De twee toegangen bevatten een houten deur. Metselwerk in 

twee kleuren baksteen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zowel het houten kantinegebouw als de schietschijvenloods hebben 

een zadeldak gedekt met bitumen. Het dak van de 

schietschijvenloods verspringt iets in hoogte. Het zadeldak van de op 

de loods aansluitende dienstwoning is gedekt met gesmoorde 

romaanse pannen. Op de nok een bakstenen schoorsteen.

Het platte dak van het MOR-gebouwtje is van beton en voorzien een 

opvallend fors overstek, afgewerkt met bitumen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden: De objecten liggen vrijstaand op een vrij open ingericht terrein dat 

wordt omzoomd door opgaand groen. Even ten zuiden van de 

schietschijvenloods staat nog een naoorlogs bakstenen bijgebouw. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Het ensemble is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld

van militaire gebouwen uit de mobilisatieperiode. De 

gebouwen zijn vergelijkbaar met de barakken die in Kamp 

Amersfoort hebben gestaan. De naoorlogse dienstwoning en 

het bakstenen bijgebouw zijn tevens een voorbeeld van 

naoorlogse militaire bebouwing. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als markant voorbeeld van 

een karakteristiek type houten gebouwen dat in de periode 

tussen de twee wereldoorlogen en vooral ook tijdens de 

mobilisatie van 1939-1940 bij het ministerie van Oorlog in 

gebruik was. Ook het MOR-gebouwtje is van belang vanwege 

de karakteristieke typologie met opvallend overstekend plat 

dak. De naoorlogse gebouwen zijn kenmerkend vanwege hun 

sobere vormgeving en materiaalgebruik.   
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Waardenstelling Doornseweg 13A, Leusden gemeente Leusden

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Van belang vanwege de historisch functionele en ruimtelijke 

relatie van de gebouwen (en het smalspoor) onderling en 

vanwege de ensemblewerking met het nabijgelegen militaire 

terrein, het militaire oefenterrein op de Leusderheide en 

Kamp Amersfoort.   

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: Ondanks latere wijzigingen zeer herkenbare en 

karakteristieke militaire gebouwen uit de periode van de 

mobilisatie en de naoorlogse periode. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de oorspronkelijke situering. Tevens als bijzondere 

uitdrukking  van ontwikkelingen in de militaire geschiedenis, 

met name als herinnering aan de mobilisatie voorafgaand aan 

de Tweede Wereldoorlog. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Karakteristiek en voor de gemeente Leusden zeldzaam 

ensemble van militaire gebouwen uit de periode van de 

mobilisatie en de naoorlogse periode.   
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Waardenstelling Doornseweg 28, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Even van de weg gelegen vrijstaande (arbeiders)woning, 

oorspronkelijk genaamd ‘de Heihut’ uit 1930-1931, uitgevoerd in een 

Cottagestijl. Het pand ligt aan de oostelijke zijde van de Doornseweg 

en kijkt aan de voorzijde uit over de Leusderheide. Het pandje maakt 

deel uit van de historische (en oorspronkelijk zeer schaarse) 

bebouwing aan dit deel van de Doornseweg, in het buurtschap 

Waterloo. 

Bouwjaar: 1930-1931

Bouwtype: Woonhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met houten gevels op een vierkante plattegrond, 

gedekt door een tentdak. Op de achtergevel sluit een eenlaags 

houten aanbouw onder plat dak aan, die weer aansluit op een 

eenlaags houten schuur onder flauw hellend zadeldak. 

Gevelindeling: De gevels van zowel de woning als de aanbouw en schuur bestaan uit 

zwart geschilderde gepotdekselde houten delen. In de huidige 

toestand bevindt de entree van de woning zich in de linker zijgevel 

van de eenlaags aanbouw. De gevels van de woning bevatten 

gevelopeningen met vernieuwde invullingen. De vensters zijn 

voorzien van houten luiken.
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Waardenstelling Doornseweg 28, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Tentdak met rode Tuiles du Nord. De kap wordt bekroond door een 

bakstenen schoorsteen. In het voordakvlak een plat gedekte 

dakkapel. 

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Het pandje wordt door een als heidetuin ingerichte voortuin 

gescheiden van de openbare weg.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig 

herkenbare bescheiden (arbeiders)woning uit 1930-1931, 

uitgevoerd in een markante Cottagestijl. Het pandje behoort 

tot de historische bebouwing van het buurtschap Waterloo 

die grotendeels tijdens het interbellum tot stand kwam. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een bescheiden woning uit 1930-1931, 

uitgevoerd in sobere maar karakteristieke Cottagestijl. 

Opvallend zijn vooral de hoofdvorm met tentdak en de 

houten gepotdekselde gevels.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het pandje is door zijn markante hoofdvorm, detaillering en 

materialisering een zeer beeldbepalend element aan dit deel 

van de Doornseweg. Tezamen met de overige woon- en 

horecabebouwing uit het interbellum in de directe omgeving 

vormt het een waardevol ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven (arbeiders)woning uit 1930-1931. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel van 

een ensemble. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Eenvoudige (arbeiders)woning uit 1930-1931 met een 

opvallende hoofdvorm en materialisering, markant gelegen 

aan de Doornseweg en onderdeel van de grotendeels uit het 

interbellum daterende historische bebouwing van het 

buurtschap Waterloo.  
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Waardenstelling Driftakkerweg 8, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Statige en relatief rijk gedetailleerde langhuisboerderij in eclectische 

trant met vrijstaande bakstenen schuur, gebouwd in 1887 en gelegen 

op een erf aan de oostzijde van de A28, even ten zuiden van het 

Valleikanaal.

Bouwjaar: 1887

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde bakstenen gevels op een 

rechthoekige plattegrond. Het woongedeelte is smaller uitgevoerd 

dan het bedrijfsgedeelte. In de oksel die aan beide zijden ontstaat is 

een houten eenlaags uitbouw onder lessenaarsdak opgenomen. 

Voorhuis en bedrijfsgedeelte worden gedekt door twee op elkaar 

aansluitende zadeldaken. Aan de zuidzijde van de boerderij ligt een 

forse eenlaags bakstenen schuur op een rechthoekige plattegrond, 

gedekt door een zadeldak. 

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij is een gepleisterde en symmetrisch 

ingedeelde afgeknotte tuitgevel met geblokte hoeklisenen, 

geometrisch sierpleisterwerk en waterlijsten. Alleen de strekken 

boven de vensters zijn uitgevoerd in schoon metselwerk. De tuit 

wordt bekroond door gepleisterde ‘kantelen’. Op de begane grond 

bevat de voorgevel drie vensters met gewijzigd enkelruits raam en 

enkelruits bovenlicht. Het venster op de zolderverdieping heeft een 

keperboogvormige afsluiting. Ook de invulling van dit venster is 

Foto gemeente Leusden 2016
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Waardenstelling Driftakkerweg 8, Leusden gemeente Leusden

gewijzigd. De entree bevindt zich in de linker zijgevel van het 

voorhuis, onder de houten aanbouw onder lessenaarsdak. De 

zijgevels van het bedrijfsgedeelte bevatten getoogde 

gevelopeningen, afwisselend mestdeuren en stalvensters. Onder de 

dakrand een tandlijst. 

Dakvorm/dakbedekking: Het zadeldak van het voorhuis is gedekt met leien en voorzien van 

nokvorsten met een decoratieve kam. In beide dakvlakken niet 

oorspronkelijke plat gedekte dakkapellen. Het hierop aansluitende 

zadeldak van het bedrijfsgedeelte is gedekt met riet, met aan de 

onderzijde een drie pannen hoge dakspiegel met gesmoorde Oud 

Hollandse pannen. 

Verbouwingen: 1977, 1979

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim eigen erf met aan de zuidzijde van de boerderij een 

forse bakstenen schuur onder zadeldak met steekkap, gedekt met 

gesmoorde Oud Hollandse pannen. De gevels zijn voorzien van 

subtiel siermetselwerk in rode en gele verblendsteen rond de 

gevelopeningen. Deze bevatten stalen stalramen met roeden en 

houten opgeklampte deuren. 

Op het erf voorts nog diverse agrarische bijgebouwen uit diverse 

bouwperiodes.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als boerderij met schuur uit 

1887.  Het ensemble vormt een markant onderdeel van 

het agrarische cultuurlandschap en is een nog tastbaar relict

van het oorspronkelijke agrarische karakter van dit gebied. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in eclectische stijl vormgegeven 

langhuisboerderij uit het laatste kwart van de negentiende 

eeuw. Zowel de boerderij als de naastgelegen schuur zijn met 

zorg vormgegeven en gedetailleerd.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij en schuur liggen op een terrein dat nog duidelijk 

herkenbaar is als boerenerf. Beide gebouwen vormen 

tezamen met dit erf dan ook een waardevol ensemble. Langs 

de Driftakker zijn slechts een paar boerderijen gesitueerd, 

waar deze er één van is. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven langhuisboerderij uit 1887 en in 

hoofdvorm en detaillering zeer gaaf bewaard gebleven 

schuur uit 1887.

- Zeldzaamheid: Vanwege de hoofdvorm en relatief rijke detaillering. 
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Waardenstelling Driftakkerweg 8, Leusden gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Relatief rijk gedetailleerde boerderij met vrijstaande schuur 

uit 1887, gebouwd in eclectische trant en gelegen op een nog 

duidelijk als boerenerf herkenbaar terrein aan de oostelijke 

zijde van de Driftakkerweg. Langs deze weg zijn slechts een 

paar boerderijen gesitueerd, waarvan deze boerderij uit 1887 

er één is. 
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Waardenstelling Emelaarseweg 12, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij in traditionele baksteenarchitectuur uit 1931-1935, 

gelegen aan een eigen weg aan de noordzijde van de Emelaarseweg. 

Op het erf diverse, grotendeels uit de bouwtijd daterende 

bijgebouwen. 

Bouwjaar: 1931-1935

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.  

Gevelindeling: De naar de Emelaarseweg gerichte voorgevel (zuid) van de boerderij 

bevat op de begane grond vier vensters met T-raam en enkelruits 

bovenlicht. Op de zolderverdieping wordt dit venster herhaald, in de 

vorm van een draairaam. Onder de vensters bakstenen lekdorpels, 

erboven anderhalf steens strekken. De vensters op de begane grond 

zijn ter plaatse van het woonhuis voorzien van houten luiken. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. 

De windveer boven de voorgevel is voorzien van decoratief snijwerk. 

Op de nok een bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Op het erf diverse deels bakstenen en deels houten bijgebouwen. 
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Waardenstelling Emelaarseweg 12, Achterveld gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig 

herkenbare langhuisboerderij met bijgebouwen uit de 

periode van het interbellum. Tevens als onderdeel van het 

historische agrarisch cultuurlandschap bij Achterveld.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van in traditionele baksteenarchitectuur 

uitgevoerde boerderij met bijgebouwen uit het interbellum.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het agrarische complex ligt goed zichtbaar aan de noordelijke 

zijde van de Emelaarseweg, waar het samen met de nabij 

gelegen agrarische bebouwing een waardevol ensemble 

vormt. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij uit 1931-1935 met diverse bijgebouwen.

- Zeldzaamheid: Vanwege de samenhang met de overige grotendeels uit de

bouwtijd van de boerderij daterende bijgebouwen op het erf. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij met bijgebouwen uit 1931-1935, markant gelegen 

aan de noordzijde van de Emelaarseweg. 
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Waardenstelling Emelaarseweg 16, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij ‘Oud Emelaar’ uit 1862, gelegen aan de noordzijde 

van de Emelaarseweg en bereikbaar via een eigen weg. Het 

(voormalige) bedrijfsgedeelte van de boerderij is naar de 

Emelaarsweg gericht. Aan de westzijde van de boerderij staat nog 

een forse schuur en tussen de boerderij en de Emelaarseweg staat 

een hooiberg. De boerderij is in 1985 geheel verbouwd tot woning. 

Bouwjaar: 1862

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.  

Gevelindeling: De naar het noorden gerichte voorgevel van de boerderij heeft een 

symmetrische indeling met op de begane grond twee vensters met 6-

ruits schuiframen tussen twee vensters met smalle 3-ruits 

schuiframen. Deze vensters zijn voorzien van houten luiken. Op de 

zolderverdieping twee vensters met 4-ruits schuifraam. De naar de 

Emelaarseweg gerichte achtergevel bevat nog de oorspronkelijke 

gevelindeling, maar is ter plaatse van de ingangen voorzien van 

moderne glas-invullingen. Ook de mestdeuren in de zijgevels zijn op 

deze wijze ingevuld. Hier tevens markante kleine driehoekige 

vensters. Boven de korfboogvormige deelingang een gevelsteen met 

het jaartal 1862. 

Google maps
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Waardenstelling Emelaarseweg 16, Achterveld gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met riet. Windveer boven de naar 

het noorden gerichte voorgevel is voorzien van een schulprand. Een 

nieuwe schoorsteen op de nok van het dak. 

Verbouwingen: 1985

Bijzonderheden: Sluitsteen boven de (voormalige) deelingang met het jaartal 1862. 

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met moderne groene siertuin met vijver. Op 

de zuidoostelijke hoek van het perceel staat een (deels vernieuwde) 

vijfzijdige hooiberg met houten roeden en rieten kap. Aan de 

westzijde van de boerderij staat een forse eenlaags bakstenen schuur 

onder zadeldak met wolfeinden. Dit dak is grotendeels gedekt met 

rode Oud Hollandse pannen, het bovenste deel is gedekt met riet. De 

naar de Emelaarseweg gerichte gevel (zuid) is voor het overgrote deel 

voorzien van gepotdekselde houten delen. Stalvensters met 

roedenramen, houten schuurdeuren, houten hooiluik en links in de 

gevel een markant klein driehoekig venster. Dit venster komt ook 

terug in de linker zijgevel, samen met twee rondboog staltoegangen 

met opgeklampte houten deuren. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristieke en nog goed 

als zodanig herkenbare negentiende-eeuwse boerderij met 

bijgebouwen. Tevens van belang als markant onderdeel van 

het historische agrarische cultuurlandschap. Het complex 

behoort tot de oudere agrarische bebouwing aan de 

Emelaarseweg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van in traditionele baksteenarchitectuur 

uitgevoerde langhuisboerderij uit 1862. De oorspronkelijke 

hoofdvorm en detaillering is ondanks de verbouwing tot 

woonhuis goed behouden gebleven. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij met schuur en hooiberg vormt een waardevol 

en beeldbepalend ensemble aan dit deel van de 

Emelaarseweg. Opvallend is de situering van de gebouwen, 

met het bedrijfsgedeelte naar de weg gericht. Tevens is er 

sprake van ensemblewaarde in samenhang met de overige 

agrarische (historische) bebouwing aan de Emelaarseweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij met schuur en hooiberg uit 1862. 

- Zeldzaamheid: Als uit 1862 daterende boerderij met schuur en hooiberg heeft 

het complex zeldzaamheidswaarde. 
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Waardenstelling Emelaarseweg 16, Achterveld gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Langhuisboerderij ‘Oud Emelaar’ met schuur en hooiberg uit 

1862, markant gesitueerd aan de noordzijde van de 

Emelaarseweg, met het bedrijfsgedeelte naar de weg 

gekeerd. Het complex is onderdeel van de historische 

agrarische bebouwing aan de Emelaarseweg.  
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Waardenstelling Emelaarseweg 23, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Bescheiden dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw, gelegen aan de noordzijde van de Emelaarseweg. 

Het pand is in de twintigste eeuw diverse malen gewijzigd en is 

tegenwoordig geheel in gebruik als woning. 

Bouwjaar: 1850-1900

Bouwtype: Dwarshuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond. Het voorhuis is smalle uitgevoerd dan het achtergelegen 

(voormalige) bedrijfsgedeelte en heeft tevens hoger opgetrokken 

gevels. Het dwars geplaatste voorhuis wordt gedekt door een 

schilddak, het (voormalige) bedrijfsgedeelte door een zadeldak met 

wolfeind.  

Gevelindeling: De naar de Emelaarseweg gerichte voorgevel van het voorhuis heeft 

een symmetrische indeling met drie vensters met gewijzigde invulling 

met schijnroeden. Deze vensters worden van elkaar gescheiden door 

verticale langgerekte ondiepe nissen in het metselwerk. 

Dakvorm/dakbedekking: Riet gedekt schilddak en een met rode keramische pannen gedekt 

zadeldak met wolfeind. 

Verbouwingen: 1952, 1968, 1988

Bijzonderheden:

Terreininrichting:
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Waardenstelling Emelaarseweg 23, Achterveld gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als in opzet nog als zodanig 

herkenbare dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Het object vormt onderdeel van het 

historische agrarische cultuurlandschap bij Achterveld. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang in opzet en hoofdvorm nog 

herkenbare dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Opvallend is het bouwtype met 

dwarshuis en de detaillering van de voorgevel met markante 

verdiepte nissen. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door zijn markante hoofdvorm en detaillering is het pand een 

beeldbepalend element aan dit deel van de Emelaarseweg. 

Het gebouw vormt bovendien een waardevol ensemble met 

de overige historische agrarische bebouwing aan de 

Emelaarseweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm nog herkenbaar voorbeeld van een 

dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de detaillering van de voorgevel. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX X XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Dwarshuisboerderijtje, in opzet daterend uit de tweede helft 

van de negentiende eeuw. Vormt een beeldbepalend 

element aan dit deel van de Emelaarseweg door de markante 

hoofdvorm met dwarshuis en de detaillering van de 

voorgevel.  
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Waardenstelling Engweg 1, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit 1868, gelegen aan de zuidzijde van en 

evenwijdig aan de Engweg (eigen weg). Op het erf diverse jongere 

gebouwen zonder erfgoedwaarde. 

Bouwjaar: 1868

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond. De gevels van het woongedeelte zijn hoger opgetrokken 

dan de gevels van het bedrijfsgedeelte. Het geheel wordt gedekt 

door twee op elkaar aansluitende en afgewolfde zadeldaken. Op de 

noordwestelijke zijgevel van de boerderij sluit een jongere uitbouw 

aan. 

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij is gericht op de weilanden en het

Valleikanaal. De boerderij wordt door groen en een

 nieuwbouwwoning aan de zuidoostzijde aan het zicht onttrokken. De 

achtergevel van het bedrijfsgedeelte bevat grotendeels nog de 

oorspronkelijke indeling, maar is voorzien van vernieuwde deur- en 

vensterinvullingen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken met wolfeind. Dak van het hogere voorhuis is gedekt met 

gesmoorde Tuiles du Nord, het dak van het (voormalige) 

bedrijfsgedeelte door gesmoorde Hollandse pannen. Op de nok van 

het voorhuis een bakstenen schoorsteen. 
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Waardenstelling Engweg 1, Stoutenburg gemeente Leusden

Verbouwingen: 1930-1940, 1950, 1962, 2019.

Bijzonderheden: gevelsteen met tekst: “G. Schothorst 6 juni 1868”

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog als zodanig herkenbare 

langhuisboerderij uit 1868. Het pand is bovendien van belang 

als onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap 

nabij Stoutenburg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als herkenbaar voorbeeld 

van een langhuisboerderij uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Samen met de overige historische agrarische bebouwing aan 

de eigen weg Engweg vormt het pand een waardevol 

ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype met hoger opgetrokken voorhuis. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De langhuisboerderij uit 1868 met hoger opgetrokken 

voorhuis maakt deel uit van de historische agrarische 

bebouwing aan de Engweg. 
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Waardenstelling Engweg 2, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij ‘De Beekenkamp’ uit 1940 in Delftse Schoolstijl, 

markant gelegen direct aan de Engweg (eigen weg). De weg loopt 

recht voor de voorgevel langs. Aan de westelijke zijde van de 

boerderij staat een schuur uit de bouwtijd. 

Bouwjaar: 1940

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. 

Gevelindeling: De  naar de Engweg gerichte voorgevel van de boerderij heeft 

uitkragende oren en een symmetrische indeling. Deze gevel bevat op 

de begane grond vier vensters met enkelruits raam en bovenlicht met 

glas-in-lood. Boven deze vensters een gemetselde segmentboog en 

eenvoudig siermetselwerk in het boogveld. Op de zolderverdieping 

twee gekoppelde vensters met enkelruits draairamen. Zijgevels met 

oorspronkelijke gevelindeling. De invullingen van de gevelopeningen 

ter plaatse van het woongedeelte zijn op punten gewijzigd. In het 

bedrijfsgedeelte betonnen stalvenster met roedenverdeling en 

houten opgeklampte mestdeuren. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met bruine Hollandse pannen. 

Bakstenen schoorsteen en ventilatie op de nok. In het rechter dakvlak 

een dakhuis met hooiluik. 
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Waardenstelling Engweg 2, Stoutenburg gemeente Leusden

Verbouwingen:

Bijzonderheden: In de linker zijgevel een gevelsteen van Bureau Wederopbouw 

Boerderijen met leeuw en het jaartal 1940. 

Terreininrichting: Aan de westelijke zijde van de boerderij staat een eenlaags 

bakstenen schuur op een rechthoekige plattegrond onder een met 

bruine Hollandse pannen gedekt zadeldak met wolfeinden. Gevels 

met getoogde stalen stalvensters en opgeklampte houten 

mestdeuren. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als langhuisboerderij uit de 

periode van de wederopbouw. Tevens van belang als 

markant onderdeel van het historische agrarisch 

cultuurlandschap van Stoutenburg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als een gaaf en goed 

herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij in 

Delftse Schoolstijl. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Markant gelegen direct aan de Engweg (eigen weg), een 

kleine verbindingsweg tussen de Horsterweg en de 

Hessenweg. Hier vormt het één van de twee karakteristieke 

agrarische bebouwingsensembles, temidden van de 

weilanden. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

boerderij met schuur uit de periode van de wederopbouw. 

- Zeldzaamheid: vanwege de gaafheid en de markante ligging direct aan de 

Engweg.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofdvorm en detaillering goed behouden gebleven 

wederopbouw boerderij in Delftse Schoolstijl, markant 

gesitueerd in het landschap en direct aan de Engweg.  
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Waardenstelling Hagenouwselaan 1A, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij met schuur in Delftse Schooltrant uit 1952, 

gelegen aan de noordzijde van de Hagenouwselaan (eigen weg).  

Bouwjaar: 1952

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Aan de 

oostelijke zijde van de boerderij staat een vrijstaande eenlaags 

schuur met bakstenen gevels onder een zadeldak. 

Gevelindeling: De boerderij heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel met 

gekoppelde vensters met vernieuwde roedenramen. Boven de twee 

vensters op de begane grond een gemetselde segmentboog en een 

boogveld met eenvoudig siermetselwerk. Onder de vensters in de 

voorgevel geglazuurde bakstenen lekdorpels. De gevelindeling en de 

invullingen van de gevelopeningen in de zijgevels zijn op punten 

gewijzigd. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode keramische pannen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Door siertuin en modern hekwerk gescheiden van de 

Hagenouwselaan. Aan de oostelijke zijde van de boerderij staat een 

op diverse punten gewijzigde bakstenen eenlaags schuur uit de 

bouwtijd van de boerderij. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog als zodanig herkenbare 

boerderij uit de periode van de wederopbouw. De boerderij 

met schuur vormt bovendien onderdeel van het historische 

agrarische cultuurlandschap. 

Google maps
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Waardenstelling Hagenouwselaan 1A, Leusden gemeente Leusden

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een boerderij uit de vroege 

wederopbouwperiode in de voor die tijd karakteristieke 

Delftse Schoolstijl. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Samen met de twee andere deels uit de naoorlogse periode 

daterende wederopbouw boerderijen aan de 

Hagenouwselaan vormt het pand een markant ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm redelijk gaaf en goed herkenbaar voorbeeld 

van een langhuisboerderij met schuur uit de periode van de 

wederopbouw. 

- Zeldzaamheid: Als restant van historische agrarische bebouwing aan dit 

weggetje. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Wederopbouwboerderij uit 1952 met schuur, gelegen aan de 

noordzijde van de Hagenouwselaan. In hoofdvorm nog goed 

herkenbaar. Vormt een markant ensemble met de overige 

deels uit de wederopbouw periode daterende agrarische 

bebouwing aan deze straat, waar in de loop der tijd ook 

enkele woningen zijn verrezen. 

Regels Bijlage 1

Pagina 120 van 355



Waardenstelling Hagenouwselaan 7, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan het einde van de Hagenouwselaan (eigen weg) gelegen 

wederopbouwboerderij genaamd ‘Groot Hagenouw’, uitgevoerd in 

Delftse School trant in opdracht van C.A. van ’t Klooster.

Bouwjaar: 1941-1952

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Aan de 

zuidzijde van de boerderij staat een eenlaags schuur met vrijwel 

hetzelfde bouwvolume. Deze wordt middels een tussenlid met de 

boerderij verbonden, zodat er een U-vormige plattegrond ontstaat.  

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met 

twee grote gekoppelde vensters op de begane grond en twee 

kleinere gekoppelde vensters op de zolderverdieping. De invullingen 

van deze vensters, maar ook van die in de zijgevels zijn gewijzigd. In 

de rechter zijgevel is bovendien een modern door de goot stekend 

element toegevoegd met grote raampartij. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met grijsbruine Romaanse pannen. 

Verbouwingen:

Google maps
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Waardenstelling Hagenouwselaan 7, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Markant gelegen aan het einde van de Hagenouwselaan in een U-

vormige opzet met tussenlid en schuur. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang nog goed als zodanig 

herkenbare boerderij met schuur uit de wederopbouw 

periode. Het object (boerderij met tussenlid en schuur) vormt 

bovendien een markant onderdeel van het historische 

agrarische cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een boerderij gebouwd in de periode van de 

wederopbouw, in karakteristieke Delftse Schooltrant en met 

een markante U-vormige opzet. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Samen met de twee andere deels uit de naoorlogse periode 

daterende wederopbouw boerderijen aan de 

Hagenouwselaan vormt het object een markant ensemble. 

Het geheel heeft bovendien een opvallende U-vormige opzet 

en vormt gelegen aan het einde van de Hagenouwselaan de 

afsluiting van deze straat. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm herkenbaar bewaard gebleven wederopbouw 

boerderij met tussenlid en schuur.

- Zeldzaamheid: Vanwege de markante ligging en de uitzonderlijke U-vormige 

opzet. Tevens als in hoofdvorm nog herkenbaar restant van 

historische agrarische bebouwing aan dit weggetje.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Wederopbouw boerderij met schuur in Delftse Schooltrant, 

markant gelegen aan het einde van de Hagenouwselaan in 

een bijzondere U-vormige opzet. Vormt een karakteristiek 

ensemble met de overige deels uit de wederopbouw periode 

daterende agrarische bebouwing aan deze straat, waar in de 

loop der tijd ook enkele woningen zijn verrezen.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 1, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Traditioneel vormgegeven woonhuis uit 1846-1847 dat tevens de 

functie had van tolthuis. Het pand is gelegen aan de oostzijde en het 

begin van de Hamersveldseweg in de bebouwde kom van Leusden. 

Bouwjaar: 1846-1847

Bouwtype: Woonhuis, tolhuis

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden. Op de achterzijde 

van de woning sluit een eenlaags bouwvolume aan met bakstenen 

gevels op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met 

wolfeinden. Tegen de oostzijde van dit bouwdeel staat een nieuwe 

eenlaags houten aanbouw onder plat dak.  

Gevelindeling: De gevels van het pand zijn geheel nieuw opgemetseld en voorzien 

van op de oorspronkelijke situatie geïnspireerde indelingen, 

invullingen en detaillering. Dit geldt ook voor het tegen de 

achtergevel van het hoofdvolume geplaatste bijgebouw. 

Dakvorm/dakbedekking: Het hoofdvolume heeft een zadeldak met wolfeinden en is gedekt 

met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Op de nok een vernieuwde 

bakstenen schoorsteen. Verder diverse niet oorspronkelijke 

dakvensters. Het tegen de achtergevel van het hoofdvolume 

gesitueerde bijgebouw heeft een zadeldak met wolfeinden, gedekt 

met gesmoorde Oud Hollandse pannen. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 1, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Omgeven door een siertuin met eenvoudig smeedijzeren hekwerk. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke

functie als tolhuis, daarmee herinnerend aan de organisatie 

van de vroegere infrastructuur in het gebied. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang een in hoofdvorm nog 

herkenbaar woonhuis met een traditionele bouwstijl die 

verwant is aan die van boerderijen. Het pand werd 

grotendeels vernieuwd, waardoor de architectuurhistorische 

waarde echter gering is. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Hoewel het pand geen agrarische functie had doet het hier in 

hoofdvorm wel aan denken. Hierdoor vormt het pand een 

ensemble met de boerderijbebouwing aan het historische lint 

Hamersveldseweg. Het pand is bovendien zeer 

beeldbepalend gelegen aan het begin van de 

Hamersveldweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm nog herkenbaar woonhuis uit 1846-1847. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de herinneringwaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX X XX X XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Vrijwel geheel vernieuwd woonhuis / tolhuis uit 1846-1847, 

gelegen aan het begin en de oostelijke zijde van de 

Hamersveldseweg. Vooral van belang vanwege de 

oorspronkelijke functie als tolhuis, de herkenbare hoofdvorm, 

markante ligging en samenhang met de overige historische 

(agrarische) bebouwing aan de Hamersveldseweg. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 2-2A, Leusden gemeente Leu

Algemene beschrijving object: Op de hoek van de Hamersveldseweg en de Burg. De Beaufortweg 

gelegen voormalig gemeentehuis uit 1955-1956. Het pand werd 

gebouwd in Delftse Schoolstijl naar ontwerp van architect J.H. 

Oosterhuis uit Amersfoort. Het gemeentehuis werd gerealiseerd in 

de eerste naoorlogse nieuwbouwwijk van Leusden.

Bouwjaar: 1955-1956

Bouwtype: Gemeentehuis

Architect: J.H. Oosterhuis

Inventarisatie datum: december 2019

Hoofdvorm: Het pand heeft een samengestelde plattegrond en bestaat uit een 

aantal rechthoekige bouwvolumes van één of twee bouwlagen onder 

licht hellende zadeldaken.     

Gevelindeling: De bakstenen gevels zijn gemetseld in rode baksteen in een verband 

met blokvormige patronen. De vensters bevatten overwegend nog de 

oorspronkelijke stalen invullingen met een geometrische 

onderverdeling. Een enkele gevelopening is gewijzigd.  De vensters 

van de raadzaal zijn geaccentueerd door een zware kunststenen lijst 

en stalen zuilen. Het raadzaalvenster in de voorgevel is bovendien 

uitgevoerd met een Frans balkon met stalen deur. De onderliggende 

souterrainvensters zijn voorzien van een betonnen omlijsting. De 

hoofdentree is toegankelijk via een stoep met drie treden en bevat 

gemetseld portiek met betonnen luifel, omgeven door stalen zij- en 

bovenlichten. De invulling van de entree is vernieuwd. Boven deze 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 2-2A, Leusden gemeente Leu

entree een in een betonnen lijst gevatte monumentale wapensteen 

(zie bijzonderheden). Op de zuid- en westgevel sluiten eenlaags 

bouwvolumes aan met vergelijkbare detaillering. In de achtergevel, 

op de noordwestelijke hoek van het pand, een uitgemetselde 

bakstenen klokkentoren met betonnen klokkenstoel. 

Dakvorm/dakbedekking: Licht hellende zadeldaken gedekt met gesmoorde Romaanse pannen.  

Verbouwingen: 2006, verbouwing tot diagnostisch centrum en 

kantoorgebouw.

Bijzonderheden: In de voorgevel boven de entree een geglazuurd kleurig 

keramiek naar ontwerp van kunstenares Suze Oosterhuis -  

Van der Stok (echtgenote van de architect). Centraal het wapen van 

de voormalige gemeenten Stoutenberg en Leusden, dat wordt 

omgeven door symbolen en figuren die verwijzen naar het agrarische 

karakter dat de gemeenten destijds nog sterk kenmerkte. Rechts van 

de entree in het hoofdvolume een gevelsteen met de tekst: de eerste 

steen gelegd door burgemeester M.J.E. Kwint op 29 september 1955.

Terreininrichting: Het terrein aan de voorzijde van het voormalige gemeentehuis is 

ingericht als parkeerplaats. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als eerste gemeentehuis van de 

samengevoegde gemeenten Leusden en Stoutenburg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

bouwtype (gemeentehuis) en als onderdeel van het oeuvre 

van architect Jan Oosterhuis. Het pand is in gebouwd in de 

voor de naoorlogse periode karakteristieke Delftse 

Schooltrant en heeft een traditionele opzet en vormgeving 

met raadzaal en klokkentoren, uitgevoerd met bakstenen 

gevels en zadeldaken. De oorspronkelijke functies zijn aan de 

buitenzijde afleesbaar aan de vorm, omvang en indeling van 

de volumes. ‘Moderne’ toepassingen zijn de betonnen details 

en stalen ramen. Opvallend is verder het markante 

metselverband. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de markante hoofdvorm met samengestelde volumes 

en de karakteristieke detaillering neemt het pand een sterk 

beeldbepalende rol in aan dit deel van de Hamersveldseweg. 

Dit wordt versterkt door de hoekligging. Samen met het 

oudere gemeentehuis aan de Burg. De Beaufortweg 63 is er 

ook sprake van ensemblewaarde. Tevens van belang als 

onderdeel van de naoorlogse nieuwbouwwijk. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering goed bewaard gebleven 

gemeentehuis uit 1955-1956. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 2-2A, Leusden gemeente Leu

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de detaillering. Als enige 

gemeentehuis uit de wederopbouw periode uniek voor de 

gemeente Leusden. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Karakteristiek voormalig gemeentehuis uit 1955-1956 aan de 

Hamersveldseweg, gebouwd vanwege de samenvoeging van 

de gemeenten Leusden en Stoutenburg. Van belang vanwege 

de markante hoofdvorm en detaillering, de ligging aan de 

Hamersveldseweg en als onderdeel van de vroege naoorlogse 

nieuwbouwwijk waarin het destijds werd gebouwd. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 12, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Ruime vrijstaande middenstandswoning, genaamd “Weijl”, uit circa 

1930, uitgevoerd in een traditioneel-zakelijke stijl met invloed van de 

Amsterdamse school, onderdeel van de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg.

Bouwjaar: 1934

Bouwtype: Middenstandswoning

Architect: W. Eggenkamp

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam. 

Kruisvensters met geglazuurde lekdorpels en rollagen. De voorgevel 

heeft links een erker, rechts een portiek met hoekstijl en voordeur en 

in de symmetrische geveltop centraal een expressief 

siermetselwerkaccent met de naam van het huis in blauw 

geglazuurde baksteen (WEIJL).

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met de nok haaks op de voorgevel, houten overstekken 

en gesmoorde tuiles-du-nord.

Verbouwingen: 1957

Bijzonderheden: Vensters met kruiskozijnen, houten luiken en glas-in-lood in de 

bovenlichten. Bakstenen plantenbak in portiek.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 12, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting: Gelegen in ruime tuin, aan de straatzijde afgesloten door bakstenen 

tuinmuurtje met ijzeren buishek. Direct achter het huis een l;eome 

bakstenen schuur onder zadeldak.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een gave

 woning voor de middenstandsklasse uit het interbellum.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als representatief 

voorbeeld van een middenstandswoning uit de periode rond 

1930, uitgevoerd in een voor die tijd kermerkende zakelijk-

traditionele trant met expressieve details uit de 

Amsterdamse school. De woning kent veel bijzondere details, 

zoals het siermetselwerk en het glas-in-lood.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar het pand door zijn historische 

verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende 

positie inneemt.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en details zeer gave en daardoor goed 

herkenbare woning van representatief type uit het 

interbellum. 

- Zeldzaamheid: vanwege het in Leusden vrij uitzonderlijke bouwtype en

ontwerp en vanwege de gaafheid.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XXX XX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De gaaf bewaarde woning met de naam “Weijl”, gebouwd 

rond 1930 in voor die periode kenmerkende vorm en stijl 

heeft een hoge architectuurhistorische waarde en is een 

beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan 

de Hamersveldseweg. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 19, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Op groot perceel en op straathoek gesitueerde vrijstaande 

(voormalige) boerenwoning “’t Brinkje”, in 1919 gebouwd in een 

traditioneel-ambachtelijke stijl (nieuw-historisme) naar ontwerp van 

A.J. kropholler, in opdracht van A. van Daatselaar. 

Bouwjaar: 1919

Bouwtype: Boerenwoning

Architect: A.J. Kropholler

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam, 

vensters met strekken. Symmetrische voorgevel met vlechtingen, 

centraal een houten deur onder een gemetselde rondboog met 

natuurstenen blokken in de dagkanten, vensters met kruiskozijnen en 

roedenramen aan weerszijden. Onder en boven het topgevelvenster 

hardstenen gevelstenen met opschrift 1919 en ’t BRINKJE. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met de nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met riet.

Verbouwingen: 1952 (splitsing in twee woningen), 1968 en 1974

Bijzonderheden: De oorspronkelijk aanwezige luiken bij de onderramen zijn niet meer 

aanwezig.

Terreininrichting: Siertuin, deels voorzien van hagen.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 19, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een    

boerenwoning uit het vroege interbellum. Onderdeel van de

ontginning van Hamersveld, gebouwd voor/door      

rentenierende boeren en onderdeel van het vroegere 

boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant ontworpen eenvoudige 

woning uit de periode rond 1920. Het ontwerp staat onder 

invloed van de in de eerste decennia van de 20e eeuw 

opkomende heroriëntatie op de verleden bouwtraditie 

(nieuw-historisme). Mede van belang als ontwerp van een 

landelijk bekende architect.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar het pand door zijn hoekligging, 

historische verschijningsvorm en bijzondere details een 

opvallende positie inneemt.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven (voormalige) boerenwoning uit 1919.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bijzondere bouwtype, de stijlkenmerken en als 

ontwerp van de bekende architect A.J. Kropholler.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De gaaf bewaarde boeren/rentenierswoning “’t Brinkje”, 

gebouwd in 1919 naar ontwerp van A.J. Kropholler heeft een 

hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de 

Hamersveldseweg.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 39, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Kleine vrijstaande middenstandswoning, gebouwd in 1937 in 

traditioneel-zakelijke stijl, met enige expressieve elementen, in 

opdracht van H. van de Hengel, onderdeel van de lintbebouwing 

langs de Hamersveldseweg.

Bouwjaar: 1937

Bouwtype: Middenstandswoning

Architect: Arn. Brouwer (Soest)

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond. Lagere aanbouw met kap aan de achterzijde.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam. 

Vensters met lekdorpeltegels en rollagen. De asymmetrisch 

ingedeelde voorgevel heeft rechts een driezijdige erker en links een 

venster met kruiskozijn en luiken; in de topgevel twee vensters met 

kruiskozijnen. De hoofdingang bevindt zich in de linker zijgevel en 

heeft een deur met een zijlicht.

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met de nok haaks op de voorgevel, houten 

overstekken, bij de zijgevels op gemetselde schouders. Dakbedekking 

bestaat uit gesmoorde gegolfde Hollandse pannen.

Verbouwingen: 1943 (aanbouw keuken door architect Pothoven), 1981 en 1985

Bijzonderheden: In de linker zijgevel gevelsteen met bouwjaar 1937. Glas-in-lood in 

bovenlichten.

Terreininrichting: Gelegen in ruime tuin, aan de straatzijde afgesloten door een haag.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 39, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een gave

 woning voor de middenstandsklasse uit het interbellum.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als representatief 

voorbeeld van een middenstandswoning uit de periode rond 

1935, uitgevoerd in een voor die tijd kermerkende zakelijk-

traditionele trant, met expressieve kapvorm. De woning kent 

veel bijzondere details, zoals het vensters met luiken en glas-

in-lood.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar het pand door zijn historische 

verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende 

positie inneemt.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en details zeer gave en daardoor goed 

herkenbare woning van representatief type uit het 

interbellum. 

- Zeldzaamheid: vanwege het in Leusden vrij uitzonderlijke bouwtype en

ontwerp en vanwege de gaafheid.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XXX XX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De gaaf bewaarde woning, gebouwd in 1937 in voor die 

periode kenmerkende vorm en stijl heeft een hoge 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de 

Hamersveldseweg. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 51, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: R.K. St-Jozefkerk, een zaalkerk uit 1841 naar ontwerp van architect C. 

Kramm in neogotische trant, met façade, Mariakapel en toren uit de 

periode 1895-1905 naar ontwerp van H. Kroes. De kerk wordt door 

een voorplein van de weg gescheiden. 

Bouwjaar: 1841

Bouwtype: zaalkerk

Architect: C. Kramm (kerk), H. Kroes (façade met toren)

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: De kerk heeft een rechthoekige plattegrond met aan de naar de 

Hamersveldseweg gekeerde voorzijde een uitgebouwde vierkante 

toren met veelzijdige traptoren en een veelzijdige Mariakapel. Alle 

bouwdelen hebben bakstenen gevels. De zaalkerk wordt gedekt met 

een zadeldak, de toren heeft een achtzijdige spits (voortkomend uit 

een tentdak), net als de traptoren, en de Mariakapel wordt gedekt 

door een veelzijdig tentdak. 

Gevelindeling: Het aanzicht van de kerk wordt vanaf de Hamersveldseweg bepaalt 

door de opgaande vierkante toren waarin een groot met 

spitsboognissen bekroond spaarveld is uitgevoerd, met diverse 

spitsboogvormige openingen. Dit spaarveld bevat op de begane 

grond de entree met houten deuren en bovenlicht met glas-in-lood, 

een groot drielichtsvenster met traceringen en glas-in-lood, een 

gesloten balustrade en de galmgaten met klok. Tegen de rechter zijde 

van de toren een traptoren met enkele spitsboogvensters. De 

Mariakapel links van de toren is veelzijdig en is net als de toren 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 51, Leusden gemeente Leusden

uitgevoerd met naar boven verjongende overhoekse steunberen. In 

de gevels van de kapel spitsboogvensters met glas-in-lood. In de 

achter de toren en kapel gelegen façade van de kerk is onder de 

dakrand voorzien van een klimmend boogfries. Op beide hoeken van 

de gevel een naar boven verjongende steunbeer. De zijgevels van de 

zaalkerk bevatten spitsboogvensters en nissen met vorktraceringen 

en omlijstingen in gele baksteen.

Dakvorm/dakbedekking: Het zadeldak van de zaalkerk, beide spitsen (toren en traptoren) en  

de kap van de Mariakapel zijn gedekt met leien in maasdekking. In 

het naar de weg gekeerde dakschild van de Mariakapel is een 

aankappende dakkapel met spits en leiendekking opgenomen. 

Verbouwingen: 1895-1905

Bijzonderheden:

Terreininrichting: De kerk wordt door een voorplein van de weg gescheiden. Geheel 

rechts op dit plein staat in het plantsoen op een bakstenen sokkel 

een beeld van St. Jozef. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Het object bezit een bijzondere cultuurhistorische waarde 

door de verwijzing naar de kerkelijke geschiedenis binnen het 

dorp Leusden. Tezamen met de bijbehorende onderdelen 

zoals het kerkhof en de pastorie (beiden gewaardeerd in een 

afzonderlijke document) vormt het nog steeds een zeer 

goede illustratie van de kerkelijke geschiedenis van 

Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: De St. Jozefkerk in Leusden vormt een markant, historisch 

object dat wordt bepaald door een karakteristieke hoofd- en 

kapvorm, verzorgd en opvallend materiaal- en kleurgebruik 

en diverse authentieke details, uitgevoerd in neogotische 

trant. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De kerk met toren vormt een waardevol en sterk in het oog 

vallend object (landmark) aan de Hamersveldsweg en in de 

kern van Leusden. Het is het hoofdonderdeel van het R.K. 

ensemble waartoe ook de begraafplaats en de pastorie 

behoren. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf en herkenbare zaalkerk uit 

1841 met façade, toren, traptoren en Mariakapel uit de 

periode 1895-1905.  

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, de detaillering, de oorspronkelijke 

functie en de betekenis binnen de kerkelijke geschiedenis van 

Leusden. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 51, Leusden gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De St. Jozefkerk uit 1841, met façade, toren, traptoren en 

Mariakapel uit 1895-1905, uitgevoerd in neogotische trant, 

vormt een zeer beeldbepalend element aan de 

Hamersveldseweg en binnen de kern van Leusden. Van 

belang vanwege de met zorg uitgevoerde architectuur, het 

bouwtype en de functie. Tevens van belang binnen de 

kerkelijke geschiedenis van Leusden. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 53, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Op enige afstand van de openbare weg, tegen de zuidgevel van de 

St.-Jozefkerk gebouwde pastorie uit 1852, gebouwd in een sobere 

traditionele trant met elementen uit het neoclassicisme. Het gebouw 

maakt deel uit van het R.K. ensemble van kerk, begraafplaats en 

pastorie. 

Bouwjaar: 1852

Bouwtype: Pastorie; blokvormige villa

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Tweelaags blokvormige villa met kap, met bakstenen lijstgevels.

Gevelindeling: In handvormbaksteen in kruisverband gemetselde gevels, afsluitend 

met een gepleisterd fries en houten kroonlijst. Vensters met 

gemetselde strekken en natuurstenen lekdorpels. De zuidgevel heeft 

een symmetrische indeling met de ingang met dubbele paneeldeur in 

het midden en vensters of blindvensters aan weerszijden en op de 

verdieping. De westgevel heeft in beide bouwlagen vijg vensters, de 

middelste beneden met gepleisterde omlijsting. 

Dakvorm/dakbedekking: Omlopend afgeplat schilddak met gesmoorde tuiles du nord, nieuw 

gemetselde schoorstenen op de hoeken en in het midden van de 

dakvlakken geplaatste dakkapellen met zadeldakjes.

Verbouwingen: 1967 (intern, serre aangebouwd) en circa 1990 (balkon verwijderd en 

vensters deels gewijzigd).
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Waardenstelling Hamersveldseweg 53, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: Gepleisterde panelen met ruitvormige decoraties onder de vensters 

in de westgevel.

Terreininrichting: Gelegen op een ruim erf met tuin aan de westzijde, bereikbaar via 

lange oprit vanaf de Hamersveldseweg. Oostelijk van de pastorie ligt 

de begraafplaats, direct ten noorden sluit de St-Jozefkerk aan. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als midden 19e-eeuwse pastorie

bij de RK St.-Jozefkerk en als zodanig van belang voor de 

lokale religieuze geschiedenis van Leusden in het algemeen 

en de RK gemeenschap in het bijzonder.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een forse 

midden 19e-eeuwse pastorie in eenvoudige neoclassicistische 

trant, met enkele bijzondere kenmerken en details.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als belangrijk onderdeel van het RK-ensemble aan de 

Hamersveldseweg, bestaande uit kerk, pastorie en 

begraafplaats. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf, de details zijn deels gewijzigd, maar als 

geheel is het pand goed herkenbaar gebleven als een groot 

midden 19e-eeuws pand van het traditionele pastorietype. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het in Leusden vrij uitzonderlijke bouwtype van

blokvormige pastorie, de historische functie en als onderdeel 

van het kerkelijk ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofdvorm en veel details goed bewaarde pastorie uit het 

midden van de 19e eeuw, van belang vanwege het bouwtype, 

de oorspronkelijke functie en als onderdeel van het kerkelijke 

ensemble rond de St.-Jozefkerk. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 67, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Kleine villa uit het begin van de 20e eeuw, gebouwd in zogenaamde 

overgangsstijl, met elementen van de chaletstijl, onderdeel van de 

lintbebouwing langs de Hamersveldseweg en gelegen op de hoek van 

de De Mulderweg. Via een tussenlid verbonden met het ten noorden 

gelegen kantoorgebouw.

Bouwjaar: circa 1900-1910

Bouwtype: Villa

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eén- en tweelaags pand met wit gepleisterde gevels en 

samengestelde kap op een rechthoekige plattegrond.

Gevelindeling: Wit gepleisterde gevels met speklagen en accentstenen en 

segmentbogen boven de gevelopeningen in schoon metselwerk. De 

voorgevel is asymmetrisch opgezet en heeft rechts een tweelaags 

gedeelte met topgevel. In dit gedeelte beneden en boven brede 

vensters. In hat lagere gedeelte links een smal venster. In de zijgevels 

smalle venster; de hoofdingang in de linker zijgevel gaat schuil in het 

tussenlid naar de kantooruitbreiding.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld dak, bestaande uit een zadeldak op het zuidelijke 

gedeelte en een omlopend afgeplat schilddak op het noordelijke, 

beide met houten overstekken en goten.

Verbouwingen: Moderne uitbreiding aan de achterzijde (oostzijde); noordzijde met 

tussenlid naar kantoorgebouw (circa 1990)
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Waardenstelling Hamersveldseweg 67, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: Gevels hebben schilderachtige uitstraling door contrasterend 

kleurgebruik en de vensters met kathedraalglas in de veelruits 

bovenlichten.

Terreininrichting: Het pand heeft een vrij recente terreininrichting, deel uitmakend van 

de aanleg rond het nieuwe kantoorgebouw. Aan de westzijde een 

kleine voortuin met haag.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een kleine

villa voor de beter gesitueerden uit de periode rond 1900-

1910. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een 

representatieve woning van het villatype uit de periode rond 

1900-1910, uitgevoerd in een voor die tijd kermerkende mix 

van traditionele en eigentijdse kenmerken. Typerend zijn het 

contrasterende materiaal- en kleurgebruik en de 

samengestelde kap met overstekken. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar het pand door zijn historische 

verschijningsvorm en bijzondere details en kleurgebruik een 

opvallende positie inneemt.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en details redelijk gave woning van 

representatief type uit de tijd rond 1900-1910; 

- Zeldzaamheid: Vanwege het in Leusden vrij uitzonderlijke bouwtype.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XXX XX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De kleine villa in de overgangsarchitectuur van rond 1900 

heeft vanwege zijn kenmerkende vorm, typologie en 

detaillering een hoge architectuurhistorische waarde en is 

een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing 

aan de Hamersveldseweg. De jongeren aanbouwen aan de 

oostzijde en noordzijde zijn niet waardevol.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 69, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Op groot perceel vrijstaande (voormalige) boerenwoning 

“’Akkerhoeve”, in 1920 gebouwd in een traditioneel-ambachtelijke 

stijl (nieuw-historisme) naar ontwerp van J. Pothoven Az., in opdracht 

van H.L. de Jong. 

Bouwjaar: 1920

Bouwtype: Boerenwoning/rentenierswoning in de vorm van langhuisboerderij

Architect: J. Pothoven Az.

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand op rechthoekige plattegrond, met zadeldak. Aan de 

achterzijde een uitbouw onder lessenaarsdak.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteensverband gemetselde gevels met trasraam, 

vensters met strekken of rollagen en sierbanden in de vorm van 

rollagen. Symmetrische voorgevel met top, middenrisaliet met 

rondboogportiek tussen gemetselde pilasters en aan weerszijden een 

venster met T-0raam en houten luiken. In de topgevel drie venster 

met veelruits bovenlichten, het middelste met kruiskozijn. Geheel in 

de top een oculusvenster met 4-ruits raam. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met de nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met 

gesmoorde verbeterde Hollandse pannen; bij de topgevels een 

overstek met bewerkte windveren. Op de nok twee gemetselde 

schoorstenen.

Verbouwingen: 1944 (keuken aan de achterzijde toegevoegd)
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Waardenstelling Hamersveldseweg 69, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: In de voorgevel een hardstenen gevelsteen uit 1920 (eerste 

steenlegging) en in de topgevel een zwarte naamplaat AKKERHOEVE 

1920.

Terreininrichting: Rechts achter een langgerekte vrijstaande bakstenen schuur onder 

zadeldak met muldenpannen uit 1925. Gepotdekselde achtergevel. 

Huis en schuur staan op een ruim erf met siertuin aan de voorzijde, 

afgesloten door een eenvoudige ijzeren tuinhek.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een    

boerenwoning/rentenierswoning uit het vroege interbellum.

Onderdeel van de ontginning van Hamersveld, gebouwd 

voor/door rentenierende boeren en onderdeel van het 

vroegere boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant ontworpen 

rentenierswoning uit de periode rond 1920. Het ontwerp 

staat onder invloed van de in de eerste decennia van de 20e 

eeuw opkomende heroriëntatie op de verleden bouwtraditie 

(nieuw-historisme). Mede van belang als ontwerp van een 

regionaal bekende architect.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar het pand door zijn historische 

verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende 

positie inneemt.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

(voormalige) boerenwoning uit 1920. Ook de schuur is goed 

behouden gebleven.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bijzondere bouwtype, de stijlkenmerken en als 

ontwerp van architect Pothoven.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De gaaf bewaarde boeren/rentenierswoning “Akkerhoeve” 

gebouwd in 1920 naar ontwerp van J. Pothoven Az. heeft een 

hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de 

Hamersveldseweg.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 71, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Dwarshuisboerderij “Noordwijk” uit 1924, gebouwd in traditionele 

stijl, bestaande uit voorhuis onder mansardedak en achterhuis onder 

afgewolfd zadeldak, en een op het achtererf staande veeschuur, 

waarschijnlijk van oudere datum en verbouwd in de jaren 50. 

Bouwjaar: 1924

Bouwtype: Dwarshuisboerderij met bijschuur

Architect: SvD

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags dwars geplaatst rechthoekig voorhuis met kap, met iets 

smaller haaks hierop aansluitend éénlaags bedrijfsgedeelte onder 

kap. Het voorhuis heeft links voor een kelder met opkamer.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens- en kruisverband gemetselde gevels met 

trasraam, vensters met strekken of rollagen en lekdorpels van 

geglazuurde baksteen. De vijf vensterassen brede voorgevel heeft 

vier grote venster met T-ramen met glas-in-lood in de bovenlichten 

en links een klein opkamervenster. Linker zijgevel met centraal 

ingang met bovenlicht, met aan weerszijden een venster. Onder het 

rechter een keldervenster. De rechter zijgevel heeft twee vensters. In 

de zijtopgevels bevinden zich telkens twee vensters. In de zijgevels 

van het bedrijfsgedeelte kleine getoogde stalvensters.

Dakvorm/dakbedekking: Het voorhuis heeft een mansardedak met gesmoorde tuiles du nord, 

houten bakgoten op klossen en bij de zijgevels houten overstekken 

op klossen. Gemetselde schoorsteen op de nok rechts. Het 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 71, Leusden gemeente Leusden

bedrijfsgedeelte heeft een afgewolfd zadeldak met gesmoorde oude 

Hollandse pannen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Fraai glas-in-lood in de bovenlichten. 

Terreininrichting: Achter (ten oosten van) de boerderij staat een vrijstaande 

rechthoekige veeschuur met bakstenen gevels en zadeldak met rode 

oud Hollandse pannen. De schuur is deels in handvormbaksteen 

gemetseld. De achtergevel is in de jaren 1950 vernieuwd. Het 

noordelijke deel van het erf is met klinkers bestraat. Aan de voorzijde 

een kleine siertuin met ijzeren tuinhek.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

middelgrote boerderij uit het eerste kwart van de vorige 

eeuw, met waarschijnlijk oudere oorsprong. Onderdeel van 

de ontginning van Hamersveld en onderdeel van het vroegere 

boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen dwarshuistype, in dit geval 

uit 1924.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar de boerderij met schuur door hun 

historische verschijningsvorm en bijzondere details een 

opvallende positie innemen.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

dwarshuisboerderij uit 1924. Ook de schuur is, ondanks de 

verbouwing in de jaren 1950 goed behouden gebleven.

- Zeldzaamheid: Vanwege de gave samenstelling van het erf en de

oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van de gebouwen is er 

sprake van enige zeldzaamheidswaard. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De gaaf bewaarde dwarshuisboerderij “Noordwijk” uit 1924 

en de vrijstaande schuur hebben een vrij hoge 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de 

Hamersveldseweg.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 101, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Kleine Zwanenburg” uit 1872, gebouwd in 

traditioneel-ambachtelijke trant in opdracht van de familie De 

Beaufort.  Op het erf verder een bijschuur en een bakhuisje. 

Bouwjaar: 1872

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur en bakhuisje

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen gemetselde gevels, die deels zijn gewit, deels (voorgevel) 

wit gepleisterd, met grijs geschilderde plint. De voorgevel telt vier 

traveeën, waarvan drie met vensters met 6-ruits schuiframen en 

luiken, links een kleiner venster met 4-ruits raam. In de topgevel een 

breed venster met drie 4-ruits ramen. In de zijgevels diverse vensters, 

waaronder in de linker zijgevel een keldervenster met luik en deuren. 

In het bedrijfsgedeelte rechthoekige betonnen stalvensters.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met riet. Op 

de nok een gemetselde schoorsteen.

Verbouwingen: 1959 (onder meer de betonnen stalvensters)

Bijzonderheden:  

Terreininrichting: Achter (ten oosten van) de boerderij staat een vrijstaande 

rechthoekige veeschuur met bakstenen gevels en zadeldak met 

gesmoorde oud Hollandse pannendekking. De schuur is deels in 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 101, Leusden gemeente Leusden

handvormbaksteen gemetseld. Ten noorden van de boerderij staat 

een klein bakhuis met bakstenen gevels, zadeldak met gesmoorde 

pannendekking tussen gemetselde schoorstenen. Op de oostgevel 

hiervan sluit een niet waardevolle schuur aan. Het erf heeft een oprit 

met oude klinkerbestrating en een siertuin aan de voorzijde. Voor de 

voorgevel staan oude leilinden.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij en bijgebouwen uit de 

tweede helft van de 19e eeuw. Onderdeel van de ontginning 

van Hamersveld en onderdeel van het vroegere 

boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval 

uit 1872. Ook de bijschuur en het bakhuis hebben vanwege 

hun kenmerkende verschijningsvorm architectuurhistorische 

waarde.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar de boerderij met bijgebouwen 

schuur door hun historische verschijningsvorm en bijzondere 

details een opvallende positie innemen. Door de ligging in de 

rand van het buitengebied is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij uit 1872. Ook de schuur en het bakhuisje 

zijn behouden gebleven.

- Zeldzaamheid: Vanwege de gave samenstelling van het erf en de

oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van de gebouwen is er 

sprake van zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De gaaf bewaarde langhuisboerderij “Klein Zwanenburg” uit 

1872 met bijgebouwen heeft een vrij hoge 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 101, Leusden gemeente Leusden

Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot 

het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 112, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Kleine langhuisboerderij uit de periode rond 1930, gebouwd in 

traditioneel-zakelijke stijl, onderdeel van de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg. 

Bouwjaar: 1932 (bagviewer.nl)

Bouwtype: Kleine langhuisboerderij

Architect: L. Knoppers

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met trasraam. De 

vensters hebben rollagen met uitkragen bakstenen lijstjes en 

gemetselde lekdorpels. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft 

twee kruisvensters met enkelruits ramen met 6-ruits bovenlichten en 

paneelluiken bij de onderramen. In de topgevel een brede 

vensterpartij met dubbele roedenramen, gescheiden door een 

houten paneel. In de zijgevels gevelopeningen van uiteenlopend 

type, onder meer vergelijkbaar met voorgevelvensters.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met 

gesmoorde tuiles du nord. Bij de kopgevels houten overstekken met 

windveren. Op de nok een gemetselde schoorsteen. Op de zijschilden 

jongere dakkapellen.

Verbouwingen: De dakkapellen en de van het hoofddak afgestoken luifel boven de 

hoofdingang zijn van recente datum en niet waardevol.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 112, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: In de veelruits bovenlichten bevindt zich geel kathedraalglas. 

Terreininrichting: Rechts achter de boerderij een recente garage, zonder bijzondere 

waarden. Het terrein heeft rechts een beklinkerde oprit en voor de 

boerderij een siertuin, afsluitend met een haag.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

kleine boerderij uit het interbellum, onderdeel van de 

ontginning van Hamersveld en onderdeel van het vroegere 

boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-zakelijke stijl gebouwde kleine boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval 

uit de periode rond 1930. Voor de bouwperiode 

karakteristiek materiaalgebruik en detaillering.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar de boerderij door de historische 

verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende 

positie inneemt.  Door de ligging in de rand van het 

buitengebied is er sprake van enige ensemblewaarde met het 

aansluitende agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven kleine 

langhuisboerderij uit de tijd rond 1930. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van het

pand is er sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De vrij gaaf bewaarde langhuisboerderij uit circa 1930 heeft  

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de 

Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot 

het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 113, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Kleine landarbeiderswoning uit circa 1935,  gebouwd in traditioneel-

zakelijke stijl, onderdeel van de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg. 

Bouwjaar: 1939

Bouwtype: Woonhuis, type landarbeiderswoning

Architect: J. Smink

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags woonhuis op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak. 

Bij de rechter zijgevel rechts een kleine afsteek onder lessenaarsdak. 

Gevelindeling: In baksteen in halfsteenverband gemetselde gevels met trasraam. De 

vensters hebben rollagen met en gemetselde lekdorpels. De 

symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft twee kruisvensters met 

enkelruits ramen met bovenlichten en paneelluiken. In de topgevel 

een brede vensterpartij met enkelruits ramen, gescheiden door een 

houten paneel. In de linker zijgevel twee vensters van hetzelfde type 

als in de voorgevel. In de rechter een smaller venster met luiken en 

een kelderlicht. De afsteek heeft in de voorzijde een ingang met 4-

ruits deur. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met 

gesmoorde tuiles du nord. Houten bakgoten en bij de kopgevels 

houten overstekken met windveren.

Verbouwingen: Kruisvensters lijken te zijn gewijzigd.

Bijzonderheden:  
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Waardenstelling Hamersveldseweg 113, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting: Achter het huis bevindt zich een bijgebouw/uitbreiding van recente 

datum, in de stijl van het huis. Het pand staat op een ruim erf met 

siertuin aan de voorzijde. Aan de achterzijde sluit het erf aan in het 

open agrarische landschap.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

kleine woning uit het late interbellum, vermoedelijk gebouwd 

als (land)arbeiderswoning; onderdeel van het vroegere 

boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld 

van een in traditioneel-zakelijke stijl gebouwde kleine woning 

uit de jaren 1930-1940. Voor de bouwperiode karakteristiek 

materiaalgebruik en detaillering.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar de woning door zijn historische 

verschijningsvorm en bijzondere details een markante positie 

inneemt.  Door de ligging in de rand van het buitengebied is 

er sprake van enige ensemblewaarde met het aansluitende 

agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven 

kleine woning uit de tijd rond 1935.

- Zeldzaamheid: Vanwege de oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van het

pand is er sprake van enige zeldzaamheidswaarde. Het 

bouwtype is niet zeldzaam.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XX XX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De vrij gaaf bewaarde kleine woning uit circa 1935 heeft 

enige architectuurhistorische waarde en is een 

beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan 

de Hamersveldseweg. Enige ensemblewaarde in relatie tot 

het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 120, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “`Groot Wildenburg” uit 1924, gebouwd in 

traditioneel-ambachtelijke trant; het erf is recentelijk vernieuwd en 

bebouwd met enkele woningen.

Bouwjaar: 1924

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak met wolfeinden. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam. 

Symmetrisch ingedeelde voorgevel met op de begane grond vier 

vensters met segmentbogen, boogvelden met siertegels, T-

schuiframen en luiken. In de topgevel twee vergelijkbare vensters 

zonder luiken. Deur in rechter zijgevel, entree in linker gevel is van 

jongere datum. Kelderlicht met luik in de rechter zijgevel.  In de 

zijgevels van het bedrijfsgedeelte getoogde stalvensters en 

mestdeuren. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, voorzien van 

wolfeinden boven de kopgevels en gedekt met riet; op de nok een 

gemetselde schoorsteen en vorstpannen. Bij de voorgevel een 

overstek met rijk gesneden windveren. gedekt met riet. Op de nok 

een gemetselde schoorsteen. Moderne dakkapel op het rechter 

dakschild.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 120, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: Recente externe en interne renovatie, waarbij onder meer de 

dakkapel is aangebracht. Het erf is nieuw ingericht.

Bijzonderheden:  

Terreininrichting: Het erf is grotendeels nieuw ingericht, waarbij de oude bijgebouwen 

zijn gesloopt. Voor de boerderij een siertuin en drie oude linden. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit het interbellum, 

merkwaardigerwijs nog geheel conform de 19e-eeuwse 

bouwtraditie. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld 

en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als opmerkelijk laat 

voorbeeld (1924!) van een in traditioneel-ambachtelijke trant 

gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen 

langhuistype. Ook de details zijn conform de 19e-eeuwse 

bouwtraditie. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar de boerderij door zijn historische 

verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende 

positie inneemt. Door de ligging in de rand van het 

buitengebied is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering grotendeels gaaf bewaard 

gebleven langhuisboerderij uit 1924. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van de

historische boerderij is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De gaaf bewaarde langhuisboerderij “Groot Wildenburg” uit 

1924 heeft een vrij hoge architectuurhistorische waarde en is 

een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing 

aan de Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in 

relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 124, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “De Hemel” uit circa 1875-1900, gebouwd in 

traditioneel-ambachtelijke, gelegen binnen de lintbebouwing langs 

de Hamersveldseweg.

Bouwjaar: 1875-1900, in kern mogelijk ouder.

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak met wolfeinden boven voor- en achtergevel. De zijgevels 

van het voorhuis zijn beduidend hoger opgetrokken dan het 

achterhuis, hetgeen een welving in de dakvlakken teweegbrengt. 

Gevelindeling: In baksteen gemetselde gevels, die deels zijn gewit, deels (voorgevel) 

in blokverband gepleisterd, met grijs geschilderde plint. De voorgevel 

telt vijf venserassen, waarvan de drie middelste met vensters met 

gepleisterde strekken, kozijnen met luiksponning en luiken en T-

raam. Uiterst links en rechts een smal venster met luik en enkelruits 

schuifraam. De zolderverdieping bevat twee kleine vensters met 

dubbele draairamen. Ingang in de rechter zijgevel in een later 

aangebracht uitgebouwd portaal met rietgedekt schilddak. In de 

zijgevels diverse vensters van verschillend formaat en onderdom. In 

het bedrijfsgedeelte enkele getoogde stalvenstertjes. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden en 

rietdekking. Op de nok een gemetselde schoorsteen.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 124, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: Diverse wijzigingen aan gevelopeningen in de zijgevels, merendeels 

tweede helft 20e eeuw.

Bijzonderheden:  

Terreininrichting: De boerderij staat op een ruim erf, vooraan, vrijwel aan de openbare 

weg. Hier bevindt zich een smalle siertuin met rij linden en een 

ijzeren tuinhek.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit de tweede helft van de 

19e eeuw of ouder. Onderdeel van de ontginning van 

Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval 

uit circa 1875-1900. De hoofdvorm wijst evenwel op een 

mogelijke hogere ouderdom. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar de boerderij met zijn historische 

verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende 

positie inneemt. Door de ligging in de rand van het 

buitengebied is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij uit de periode 1875-1900. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de oorspronkelijkheid van de hoofdvorm en het

voorgevelaanzicht is er sprake van enige 

zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De redelijk gaaf bewaarde langhuisboerderij “De Hemel” uit 

de late 19e eeuw (mogelijk met oudere kern) heeft een vrij 

hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de 

Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot 

het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 127, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “’t Klooster” uit het midden van de 19e eeuw, 

gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant . Op het erf, ten 

noorden van de boerderij een parallel gelegen bijschuur uit de eerste 

helft van de 20e eeuw. 

Bouwjaar: Circa 1850

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak. De zijgevels van het woongedeelte zijn iets verhoogd.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, die deels rond 1960-

1970 zijn vernieuwd, in het bijzonder de zijgevels. De boerderij staat 

met de achtergevel gekeerd naar de openbare weg, zodat de 

voorgevel niet zichtbaar is. De gevel heeft vensters met bovenlichten 

en kelderlicht. Symmetrisch ingedeelde achtergevel met in het 

midden een dubbele houten deeldeur onder korfboog, getoogde 

stalvenstertjes en lage staldeuren onder korfbogen aan weerszijden. 

In de zolder een hooiluik. In de nieuw opgemetselde zijgevels van het 

bedrijfsgedeelte betonnen stalvensters en houten staldeuren.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met riet. Op 

de nok een gemetselde schoorsteen. Houten overstekken.

Verbouwingen: 1966 (vermoedelijk onder meer vernieuwen van zijgevels en  

betonnen stalvensters)
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Waardenstelling Hamersveldseweg 127, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: De boerderij staat met de achtergevel en de deeldeuren naar de 

openbare weg gekeerd. 

Terreininrichting: Grotendeels nieuw ingericht erf, bereikbaar via gemetselde brug met 

ijzeren hekken. Op het erf een rechthoekige bakstenen veeschuur 

met afgewolfd zadeldak met gesmoorde pannen, van het 

zijlangsdeeltype. Bevatte oorspronkelijk bakhuis en kaaskamer. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij en bijschuur, de boerderij 

uit circa 1850. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld 

en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als, ondanks latere 

verbouwingen, in hoofdvorm goed voorbeeld van een in 

traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het 

karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 

circa 1850. De bijschuur (oorspronkelijk met bakhuis en 

kaaskamer) heeft vanwege de kenmerkende 

verschijningsvorm architectuurhistorische waarde.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar de boerderij met schuur door hun 

historische verschijningsvorm een opvallende positie 

innemen. Door de ligging in de rand van het buitengebied is 

er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het 

aansluitende agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm goed herkenbaar gebleven langhuisboerderij 

uit de 19e eeuw. Ook de schuur is in hoofdvorm goed 

behouden gebleven. Details deels gewijzigd.

- Zeldzaamheid: Vanwege de gave samenstelling van het erf en de

oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van de gebouwen is er 

sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofdvorm gave langhuisboerderij “’t Klooster” uit circa 

1850 met bijschuur heeft architectuurhistorische waarde en 

is een beeldbepalend element te midden van de 

lintbebouwing aan de Hamersveldseweg. Belangrijke 

ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 129-129a, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Dwarshuisboerderij met voorhuis onder mansardedak uit circa 1915, 

gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant met elementen van de 

overgangsarchitectuur. Op het erf, ten oosten van de boerderij een 

bijschuur uit circa 1950. Het erf ligt op de hoek van de 

Hamersveldseweg en de Langesteeg.

Bouwjaar: Circa 1915, schuur uit circa 1950

Bouwtype: Dwarshuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags dwarshuisboerderij met dwars voorhuis met kap en 

langgerekt bedrijfsgedeelte met kap. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam en 

rollaag. In het voorhuis boven vensters segmentbogen met gele 

verblendstenen accenten en boogvelden met decoratief tegelwerk. 

Voorgevel met sierband in gele steen en twee vensters met T-ramen, 

veelruits bovenlichten en luiken bij onderramen. In de zijgevels 

bevinden zich vergelijkbare vensters. In de zijgevels van het 

bedrijfsgedeelte getoogde stalramen en gewijzigde staldeuren. 

Dakvorm/dakbedekking: Voorhuis met dwars mansardedak met nieuwe pannendekking, 

houten bakgoten, en windveren met makelaar bij de zijtopgevels. 

Gemetselde schoorsteen op de nok en twee dakkapellen op het 

voorschild. Het bedrijfsgedeelte heeft een zadeldak met nieuwe 

pannendekking en grote nieuwe dakkapellen.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 129-129a, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: Vernieuwingen van dakbedekkingen en dakkapellen.

Bijzonderheden: Eenvoudig decoratief siermetselwerk in gele steen in het voorhuis. 

Terreininrichting: Groot erf met siertuin en hagen, op hoek van Hamersveldseweg en 

Langesteeg. Ten oosten van de boerderij een eenvoudige 

rechthoekige bakstenen veeschuur met zadeldak met rode en 

gesmoorde pannen, betonnen stalvensters en in de zuidgevel een 

ingang met vernieuwde deur. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met dwarshuisboerderij uit de vroege 20e eeuw, 

met jongere bijschuur. Onderdeel van de ontginning van 

Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als, ondanks latere 

verbouwingen, goed voorbeeld van een in traditionele trant 

gebouwde boerderij uit circa 1915, met voor die tijd 

karakteristieke decoratieve details. De bijschuur uit circa 

1950 heeft een beperkte architectuurhistorische waarde.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg / hoek Langesteeg, waar de boerderij met 

schuur door de historische verschijningsvorm een opvallende 

positie inneemt. Door de ligging in de rand van het 

buitengebied is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm goed herkenbaar gebleven dwarshuisboerderij 

uit circa 1915. Ook de schuur is in hoofdvorm goed behouden 

gebleven. Details deels gewijzigd.

- Zeldzaamheid: Vanwege de gave samenstelling van het erf en de

oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van de gebouwen is er 

sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofdvorm en diverse details gave dwarshuisboerderij  uit 

circa 1915 met bijschuur heeft architectuurhistorische 

waarde en is een beeldbepalend element te midden van de 

lintbebouwing aan de Hamersveldseweg. Belangrijke 

ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 130, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit 1921, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke 

trant, onderdeel van de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, 

maar op enige afstand van de openbare weg. 

Bouwjaar: 1921

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met kap. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels. Symmetrisch 

ingedeelde voorgevel met op de begane grond vier uniforme vensters 

met strekken, gepleisterde lekdorpels, kozijnen met paneelluiken en 

gewijzigde ramen met bovenlichten. In de zolderverdieping twee 

vensters met strekken en gewijzigde ramen. Zij- en achtergevels zijn 

niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met 

rode verbeterde Hollandse pannen op het woongedeelte en riet op 

het bedrijfsgedeelte. Bij de voorgevel en licht overstek met houten 

windveren. Gemetselde schoorsteen op het rechter dakvlak, niet 

oorspronkelijke dakkapel op het linker dakvlak.

Verbouwingen: Vernieuwingen van dakbedekkingen en ramen, nieuw toegevoegde 

dakkapel.

Bijzonderheden:  
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Waardenstelling Hamersveldseweg 130, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting: Groot erf, waarvan oorspronkelijke inrichting grotendeels verloren is 

gegaan. Bij de linker zijgevel staat een oude linde. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langboerderij uit circa 1920, mogelijk met 

oudere oorsprong. Onderdeel van de ontginning van 

Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als, ondanks latere 

verbouwingen, herkenbaar voorbeeld van een in traditionele 

trant gebouwde boerderij uit circa 1920. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar de boerderij door de historische 

hoofd- en kapvorm en de ligging op enige afstand van de 

openbare weg een opvallende positie inneemt. Door de 

ligging in de rand van het buitengebied is er sprake van een 

belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm goed herkenbaar gebleven 

langhuisboerderij uit circa 1920. De details zijn grotendeels 

gewijzigd.

- Zeldzaamheid: De zeldzaamheidswaarde is beperkt. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX X XXX X X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofd- en kapvorm goed herkenbare langhuisboerderij  uit 

circa 1920, mogelijk met oudere kern, heeft een bescheiden 

architectuurhistorische waarde en is vooral een 

beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan 

de Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie 

tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hamersveldseweg 144, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Voormalige spoorwachterswoning, circa 1886-1890 gebouwd in 

traditioneel-ambachtelijke trant in opdracht van de Hollandsche 

IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) aan de spoorweg 

Amersfoort-Veenendaal. 

Bouwjaar: circa 1886-1990

Bouwtype: woonhuis, spoorwachterswoning

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags woonhuis met kap, jonge uitbouw rechts voor. Het 

oorspronkelijke volume is herkenbaar aan het in gele steen 

uitgevoerde metselwerk.

Gevelindeling: Deels in kleine gele baksteen (IJsselsteen) in kruisverband gemetselde 

gevels met gemetselde bogen in rode steen boven de 

gevelopeningen. De op het voormalige spoor gerichte zuidgevel is de 

hoofdgevel. Deze heeft in het midden een groot venster met 

vernieuwd raam met veelruits bovendeel, in de topgevel een klein 

venster en fraaie sierankers. De travee uiterst links is later 

toegevoegd en bevat een venster met segmentboog. In de overige 

gevels meest gewijzigde gevelopeningen. Houten aanbouw met 

hoofdingang tegen achtergevel.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met grote overstekken met windveren bij voor- en 

achtergevel, een dekking van rode kruispannen en voorzien van een 

hoge gemetselde schoorsteen op het oostelijke schild. 

Regels Bijlage 1

Pagina 162 van 355



Waardenstelling Hamersveldseweg 144, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: Invullingen van de gevelopeningen zijn merendeels vernieuwd. Aan 

de westzijde is de oorspronkelijke inspringing naderhand opgevuld. 

De uitbouw rechts voor dateert uit 1972.

Bijzonderheden:  

Terreininrichting: Het erf grenst aan de zuidzijde aan het voormalige spoor, waarvan 

nog een fragment rails resteert. De voorgevel is gericht op het spoor, 

vandaar de evenwijdige ligging van het pand aan de 

Hamersveldseweg.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als tastbare herinnering aan de 

de vroegere door HIJSM geïnitieerde spoorlijn Amersfoort – 

Veenendaal en daarmee aan de ontwikkeling van de 

infrastructuur in de tweede helft van de 19e eeuw. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als, ondanks latere 

verbouwingen, herkenbaar voorbeeld van een 

spoorwegbeambtenwoning uit circa 1885-1890.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De voormalige spoorwachterswoning ligt beeldbepalend in 

een bocht in de Hamersveldseweg en heeft ensemblewaarde 

met het nog herkenbare spoortracé, waarop de woning 

nadrukkelijk is georiënteerd. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm en in de opzet van de voorgevel goed 

herkenbaar gebleven dienstwoning uit de late 19e eeuw. Veel 

details zijn evenwel gewijzigd.

- Zeldzaamheid: Vanwege de bijzondere oorspronkelijke functie. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX X XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofd- en kapvorm goed herkenbare, wat betreft de 

functie zeldzame, kleine dienstwoning voor de spoorwegen 

uit circa 1886-1890. Er is vooral sprake van een hoge 

cultuurhistorische waarde en ensemblewaarde door de 

historische en nog zichtbare relatie met de oude spoorlijn 

Amersfoort – Veenendaal. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 146, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Kleine langhuisboerderij “De Zuidwind” uit 1852, gebouwd in 

traditioneel-ambachtelijke trant op een al in de 17e eeuw bestaand 

erf aan opmerkelijke knik in de Hamersveldseweg, in zichtas 

landgoed De Boom. Op het erf een bakstenen veeschuur en een oude 

schaapskooi. Onderdeel van de ontginning Hamersveld en relatie met 

landgoed De Boom.

Bouwjaar: 1852

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met kap. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gepleisterde plint 

en vlechtingen bij de kopgevels. De voorgevel is symmetrisch 

ingedeeld en heeft gevelopeningen met strekken: in het midden een 

ingang met deur met bovenlicht, aan weerszijden een venster met 6-

ruits schuifraam en luiken en op de hoeken smalle vensters met 3-

ruits ramen en luiken. In de topgevel een klein venster met 

vernieuwd raam. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte getoogde 

stalvensters, deels in beton uitgevoerd.  

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden boven voor- en achtergevel, houten 

windveren en een dekking van gesmoorde kruispannen. Op de nok, 

boven de brandmuur, een gemetselde schoorsteen. 

Verbouwingen: In 1958 en 1972, voornamelijk in het interieur. 
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Waardenstelling Hamersveldseweg 146, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden:  

Terreininrichting: Groot erf met siertuin en hagen, en enkele oude bomen. Parallel aan 

de boerderij een bakstenen veeschuur van het middenlangsdeeltype, 

met zadeldak met rode pannendekking. Voorts een schaapskooi met 

gepotdekselde gevels op bakstenen plint, voorzien van met riet 

gedekt schilddak. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en gaaf voorbeeld 

van een boerenerf met langhuisboerderij, veeschuur en 

schaapskooi uit de 19e eeuw. Het erf gaat op zijn minst terug 

tot de 17e eeuw. Voorts vanwege relatie erf en ontginning 

Hamersveld en als onderdeel van De Boom. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

kleine boerderij van het klassieke langhuistype uit 1852, 

opvallend door de gaafheid. Ook de schuur en de schaapkooi 

hebben vanwege de typologie en de herkenbare 

verschijningsvormen architectuurhistorische waarde.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Hamersveldseweg, waar erf en bebouwing door de 

historische verschijningsvorm een opvallende positie 

innemen in de knik van de weg en in de zichtas vanuit de 

oprijlaan van De Boom. Ensemblewaarden in relatie tot de 

ontginning, het landgoed en het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: De bebouwing is overwegend gaaf behouden gebleven.

- Zeldzaamheid: Vanwege de gave samenstelling van het erf en de

oorspronkelijkheid van de gebouwen en de bijzondere 

cultuurhistorische en ensemble waarden is er sprake van 

zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Overwegend gaaf erf met boerderij, veeschuur en 

schaapskooi uit de 19e eeuw, met hoge 

architectuurhistorische waarde; beeldbepalende situering en 

belangrijke ensemblewaarden in relatie tot het aansluitende 

agrarische cultuurlandschap en landgoed De Boom.
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Waardenstelling Heetvelderweg 3, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Even van de Heetvelderweg gelegen boerderij genaamd ‘Groot 

Loevezyn’ uit 1856. Op het erf nog een bijgebouw 

(bakhuis/zomerhuis/veestalling), wagenschuur en een hooiberg. 

Onderdeel van landgoed Den Treek-Henschoten. 

Bouwjaar: 1856, 1865

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. De boerderij 

is met de achtergevel naar de Heetvelderweg gericht.  

Gevelindeling: De naar de Heetvelderweg gekeerde achtergevel met deeltoegang

heeft een symmetrische en geheel oorspronkelijke indeling met deels 

vernieuwde invullingen. Het bovenste deel van deze achtergevel is 

voorzien van gepotdekselde houten delen. Ook de invullingen van de 

gevelopeningen in de zijgevels zijn deels vernieuwd. In de noordgevel 

is de indeling bovendien gewijzigd. In de voorgevel vensters met een 

markante roedenverdeling in de vorm van een Andreaskruis. Boven 

de vensters een gemetselde wenkbrauw.  

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met riet. Op de nok een bakstenen 

schoorsteen. Zowel in het linker als in het rechter dakvlak een niet 

oorspronkelijke dakkapel gedekt met riet. 

Verbouwingen: 1977, 1980, 2002
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Waardenstelling Heetvelderweg 3, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: In de voorgevel een gevelsteen met het jaartal 1856, in de 

achtergevel een gevelsteen met het jaartal 1865. Het gebouw werd in 

1977 gerestaureerd door architect J.B. baron van Asbeck. 

Terreininrichting: De boerderij is met het bedrijfsgedeelte naar de Heetvelderweg 

gericht en wordt tegenwoordig door een parkachtige tuin van de weg 

gescheiden. Aan de noordzijde van de boerderij staat een haaks op 

de boerderij geplaatst eenlaags bijgebouw op een rechthoekige 

plattegrond en gedekt door een met pannen gedekt zadeldak. Even 

ten noordoosten van de boerderij staat een 5-roedige hooiberg met 

rieten kap. Iets ten zuidoosten van de boerderij, evenwijdig aan de 

oprijlaan staat een gepotdekselde wagenschuur. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als landgoedboerderij bij 

landgoed Den Treek-Henschoten. Het object met 

bijgebouwen is bovendien van belang als nog goed als 

zodanig herkenbaar historisch erf uit de negentiende eeuw. 

Boerderij met bijgebouwen vormen een markant onderdeel 

van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een karakteristieke traditionele 

langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw. Opvallend is de markante detaillering van met name 

de voorgevel

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Er is sprake van ensemblewaarde tezamen met de aanleg en 

bebouwing van het landgoed Den Treek. De boerderij met 

bijgebouwen is bovendien markant gelegen aan de westzijde 

van de Heetvelderweg en vormt een beeldbepalend element 

aan dit deel van de weg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven langhuisboerderij met bijgebouwen uit de 

tweede helft van de negentiende eeuw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de samenhang met de overige bijgebouwen op het 

erf en vanwege de markante vormgeving van de vensters in de 

voorgevel. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde
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Waardenstelling Heetvelderweg 3, Leusden gemeente Leusden

Samenvattend: Traditioneel vormgegeven landgoedboerderij uit 1856 en 

1865 met bijgebouwen, behorend bij landgoed Den Treek-

Henschoten, met opvallende detaillering van de vensters in 

de voorgevel. Markant gelegen aan de westzijde van de 

Heetvelderweg. 
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Waardenstelling Heetvelderweg 5, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan de oostzijde van de Heetvelderweg gelegen langhuisboerderij uit 

de tweede helft van de negentiende eeuw.  

Bouwjaar: 1850-1900

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Het pand is 

evenwijdig aan de Heetvelderweg gesitueerd.  

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel met vensters met gewijzigde 

roedenramen. Anderhalf steens strekken boven de vensters en 

vlechtingen langs de dakrand. Entree bevindt zich in de naar de 

Heetvelderweg gerichte linker zijgevel. In het  bedrijfsgedeelte 

vensters met roedenramen. Diverse bouwsporen wijzen op een 

gewijzigde indeling van deze zijgevel.  

Dakvorm/dakbedekking: Riet gedekt zadeldak met wolfeinden. Bakstenen schoorsteen op de 

nok. Niet oorspronkelijke dakvensters in het linker (westelijke) 

dakvlak.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting:
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Waardenstelling Heetvelderweg 5, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig 

herkenbare langhuisboerderij uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Tevens van belang als markant onderdeel 

van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een traditioneel vormgegeven 

langhuisboerderij, in opzet daterend uit de tweede helft van 

de negentiende eeuw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij is markant gelegen aan de oostzijde van en 

evenwijdig aan de Heetvelderweg, waar het door zijn 

hoofdvorm een beeldbepalende rol speelt aan dit deel van de 

weg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm herkenbare maar op diverse punten gewijzigde 

langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw. 

- Zeldzaamheid: Er is sprake van een bescheiden zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Langhuisboerderij, in opzet daterend uit de tweede helft van 

de negentiende eeuw. Markant gelegen, evenwijdig aan de 

Heetvelderweg.  
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Waardenstelling Heiligenbergerweg 9, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Houten huisje uit 1941, gelegen aan de westzijde van de 

Heiligenbergerweg en gebouwd in opdracht van de Nederlandse 

Heidemij die op hetzelfde terrein ook een paardenstal en een loods 

bouwden. Mogelijk naar ontwerp van A.F.C. Nieuwenhuyzen, die 

hoofdopzichter was bij de Heidemij.

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: arbeiderswoning

Architect: (waarschijnlijk) A.F.C. Nieuwenhuyzen

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pandje met houten gevels op een rechthoekige plattegrond, 

gedekt door een zadeldak. Iets lager uitgevoerde achterbouw, 

eveneens onder zadeldak.  

Gevelindeling: De houten gevels zijn voorzien van een nieuwe houten omtimmering. 

De naar de Heiligenbergerweg gerichte voorgevel heeft een 

symmetrische indeling met vensters met 4-ruits ramen en een tot 

venster gewijzigde toegang. In de geveltop een venster met 

horizontale roede. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met rode keramische pannen.

Verbouwingen: 1943

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op een bosachtig terrein. Aan de zuidzijde van het huisje 

staat een houten eenlaags schuur onder zadeldak, eveneens voorzien 

van een nieuwe houten omtimmering. 
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Waardenstelling Heiligenbergerweg 9, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als (voormalige) 

arbeiderswoning met schuur uit 1941 opgericht door de 

Nederlandse Heidemij, mogelijk in het kader van een 

werkverschaffingsproject. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang vanwege het markante 

bouwtype, een demontabel houten huisje uit 1941.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het huisje met schuur is markant gelegen aan de westzijde 

van de Heiligenbergerweg en vormt door zijn hoofdvorm en 

materialisering een zeer beeldbepalend element aan dit deel 

van de weg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: Hoewel het pandje is voorzien van een nieuwe omtimmering 

is het oorspronkelijke karakter van het gebouwtje goed 

behouden gebleven. Tevens bleven de oorspronkelijke 

invullingen van de gevelopeningen behouden. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Markante houten (arbeiders)huisje met schuur uit 1941, 

gebouwd voor de Nederlandse Heidemij. Beeldbepalend 

gelegen aan de westzijde van de Heiligenbergerweg. 
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Waardenstelling Hessenweg 62, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “De Cort”, uit het laatste kwart van de 19e eeuw, 

gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, onderdeel van de 

agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten oosten van 

Stoutenburg. 

Bouwjaar: 1875-1900

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak met wolfeind.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, die op de voorgevel 

na zijn wit geverfd. De voorgevel telt vier traveeën, gevuld met in het 

midden twee brede vensters en op de hoeken smalle vensters met 

strekken, enkelruits ramen met bovenlichten. In de zolderverdieping 

een klein venster onder strek. In de zijgevels ondermeer vernieuwde 

getoogde stalvensters en mestdeuren. Ingang in de rechter zijgevel.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden en 

rietdekking. Op de nok een gemetselde schoorsteen.  

Verbouwingen: Detaillering van ramen en deuren deels vernieuwd. .

Bijzonderheden: Ankers met lelievormige ornamenten in de voorgevel.

Terreininrichting: Erf met siertuin. De boerderij staat vrij vooraan op het erf, schuin op 

de openbare weg georiënteerd. 
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Waardenstelling Hessenweg 62, Stoutenburg gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit het einde van de 19e 

eeuw. Onderdeel van het historische agrarische 

cultuurlandschap nabij Stoutenburg.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval 

uit het einde van de 19e eeuw (kort na 1885). 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing 

langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische 

verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende 

positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in iets mindere mate de detaillering vrij gaaf 

bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke 

functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van 

enige zeldzaamheidswaarde. .

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde 

langhuisboerderij Hessenweg 62 heeft 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. 

Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende 

agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hessenweg 64-64a, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Oude Cort” uit vermoedelijk 1889, maar met 

mogelijk ouder ekern, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, 

en op het erf staand zomerhuis, onderdeel van de agrarische 

lintbebouwing langs de Hessenweg ten oosten van Stoutenburg. 

Bouwjaar: 1889, maar in kern mogelijk 1800-1850

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij (middenlangsdeelopet)met rechthoekige 

plattegrond en een zadeldak met wolfeind. De gevels van het 

woongedeelte zijn iets verhoogd.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, wit gepleisterd. De 

symmetrisch ingedeelde voorgevel telt vier traveeën met in het 

midden twee grote vensters met roedenramen en op de hoeken 

smallere vensters. In de zolderverdieping twee kleine venstertjes. De 

naar de straat gekeerde achtergevel is symmetrisch ingedeeld met 

voormalige deelingang in het midden, geflankeerd stalvenstertjes en 

–deuren. De invulling hiervan is gewijzigd. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden en 

een dekking van gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Niet 

oorspronkelijke dakkapellen.

Verbouwingen: Splitsing in twee woningen, wijzigingen aan venster- en deurdetails.

Bijzonderheden:
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Waardenstelling Hessenweg 64-64a, Stoutenburg gemeente Leusden

Terreininrichting: Op het erf een bijschuur (ten zuiden van de boerderij) en een 

voormalig zomerhuis (ten noorden), beide niet zichtbaar vanaf de 

openbare weg. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit het einde van de 19e 

eeuw. Onderdeel van het historische agrarische 

cultuurlandschap nabij Stoutenburg.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval 

uit het einde van de 19e eeuw, mogelijk met veel oudere 

kern. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing 

langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische 

verschijningsvorm en ligging met de achterzijde schuin op de 

openbare weg een markante positie inneemt. Tevens is er 

sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het 

aansluitende agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm vrij gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. 

De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar. Details deels 

gewijzigd.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van 

enige zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm gaaf bewaarde langhuisboerderij 

Hessenweg 64-64a heeft architectuurhistorische waarde en is 

een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing 

aan de Hessenweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot 

het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hessenweg 66, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit het laatste kwart van de 19e eeuw, gebouwd in 

traditioneel-ambachtelijke trant, mogelijk met oudere kern, 

onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten 

oosten van Stoutenburg. 

Bouwjaar: 1875-1900

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak met wolfeind; kleine rechthoekige uitbouw onder plat tegen 

de westgevel.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gepleisterde 

plint. De voorgevel telt vier traveeën, gevuld met vensters met 

strekken, gepleisterde lekdorpels en enkelruits ramen met 

bovenlichten en luiken. Kelderlicht onder het rechter venster. In de 

zolderverdieping twee kleine vensters onder rollagen. Ingang in linker 

zijgevel. Achtergevel met gewijzigde deeldeur in het midden.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinde voor, 

gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Aan de voorzijde een 

overstek met bewerkte windveren. 

Verbouwingen: Aanbouw onder plat dak tegen de westelijke zijgevel.

Bijzonderheden: Gietijzeren rozetankers in de voorgevel.
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Waardenstelling Hessenweg 66, Stoutenburg gemeente Leusden

Terreininrichting: Erf met diverse jongere bijgebouwen en bereikbaar via een korte 

oprit vanaf de Hessenweg. Aan de voorzijde een siertuin. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit het einde van de 19e 

eeuw. Onderdeel van het historische agrarische 

cultuurlandschap nabij Stoutenburg.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval 

uit het einde van de 19e eeuw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing 

langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische 

verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende 

positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed 

herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van 

enige zeldzaamheidswaarde. .

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde 

langhuisboerderij Hessenweg 66 heeft 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. 

Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende 

agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hessenweg 88, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Woonhuis uit het laatste kwart van de 19e eeuw, gebouwd in 

traditioneel-ambachtelijke trant, opmerkelijk vanwege de halfronde 

beëindiging van de voorzijde. Onderdeel van de lintbebouwing langs 

de Hessenweg ten oosten van Stoutenburg. 

Bouwjaar: 1875-1900

Bouwtype: Woonhuis 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met rechthoekige plattegrond en zadeldak, aan de 

voorzijde voorafgegaan door een meer dan half ronde beëindiging 

met schilddak. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, met gepleisterde 

plint. De voorzijde bestaat uit een uitbouw met bijna cirkelvormige 

plattegrond, waarin zich vensters bevinden met gemetselde bogen 

met gepleisterde geboorte- en sluitstenen. Onder enkele vensters 

bevinden zich decoratieve gepleisterde panelen. Het venster midden 

voor was oorspronkelijk een ingang. Rechter zijgevel met gewijzigde 

vensters.

Dakvorm/dakbedekking: Op het voorste deel een tentvormige schilddak, op het achterste een 

zadeldak met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen, houten 

bakgoten. Centraal op het voorschild een houten dakkapel. 

Verbouwingen: Detaillering van ramen en deuren vernieuwd. In 1974 is het achterste 

gedeelte (niet beschreven) geheel vernieuwd. 
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Waardenstelling Hessenweg 88, Stoutenburg gemeente Leusden

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Erf met siertuin aan de voorzijde. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van enig cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van

een woning uit het einde van de 19e eeuw. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang vanwege de uitzonderlijke 

plattegrond- en verschijningsvorm met rondlopende 

voorgevel, die de overigens eenvoudige woning een 

representatief karakter verleent.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de overigens overwegend 

agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf, maar de details zijn recentelijk gewijzigd.  

De oorspronkelijke situatie is nog wel goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: Vanwege de uitzonderlijke hoofdvorm zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het woonhuis heeft een ongebruikelijke hoofdvorm en heeft 

daardoor zeldzaamheidswaarde. Verder is het pand een 

beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan 

de Hessenweg. 
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Waardenstelling Hessenweg 100, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij, in 1941 gebouwd in het kader van de 

wederopbouw, onderdeel van een klein complex van drie vrijwel 

identieke boerderijen met bijbehorende schuren in het agrarisch 

landschap ten zuiden van de Hessenweg. De boerderijen zijn 

ontworpen in de stijl van de Delftse school.

 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: A.R.M. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels. De voorgevel is 

symmetrisch ingedeeld en bevat vier vensters onder gemetselde 

korfbogen met boogvelden met siermetselwerk. De vensters hebben 

enkelruits ramen met 3-ruits bovenlichten. In de zolderverdieping 

twee vensters met strekken en bolkozijnen met enkelruits ramen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven 

voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde pannen. Op de nok een 

gemetselde schoorsteen. Door het westelijke dakschild steekt een 

kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.

Verbouwingen: Kozijnen en ramen in voorgevel gewijzigd.

Bijzonderheden: Wederopbouwgevelsteen met herrijzende leeuw rechts in voorgevel.

Terreininrichting: Het grote erf ligt aan het eind van een lange oprit, vanaf een afsteek 

van de Hessenweg. Ten westen van de boerderij een rechthoekige 

bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met rode pannen. In 

de gevels getoogde stalvensters. Voor de boerderij een siertuin.

Google maps
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Waardenstelling Hessenweg 100, Achterveld gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een grote wederopbouwboerderij uit 1941, tot 

stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft 

daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de 

typische verschijningsvorm en de gevelsteen.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. Ook de bijschuur draagt deze kenmerken.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de groep identieke 

wederopbouwboerderijen in het open landschap ten zuiden 

van de Hessenweg. De groep boerderijen heeft in hun 

onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de 

relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik en details vrij gaaf. 

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijk-bare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij Hessenweg 100 (met bijbehorende schuur) heeft 

als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge 

cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de 

wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is 

er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van 

architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als 

onderdeel van een groep identieke boerderijen in het 

agrarisch cultuurlandschap. 
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Waardenstelling Hessenweg 102, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Nieuw Strijdhorst”, in 1941 gebouwd in het kader 

van de wederopbouw, onderdeel van een klein complex van drie 

vrijwel identieke boerderijen met bijbehorende schuren in het 

agrarisch landschap ten zuiden van de Hessenweg. De boerderijen 

zijn ontworpen in de stijl van de Delftse school.

 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: A.R.M. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels. De voorgevel is 

symmetrisch ingedeeld en bevat vier vensters onder gemetselde 

korfbogen met boogvelden met siermetselwerk. Vensters met 

enkelruits ramen, 3-ruits bovenlichten met glas-in-lood en luiken. In 

de zolderverdieping twee vensters met strekken en bolkozijnen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven 

voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde pannen. Op de nok een 

gemetselde schoorsteen. Door het oostelijke dakschild steekt een 

kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Wederopbouwgevelsteen met herrijzende leeuw links in voorgevel.

Terreininrichting: Het grote erf ligt aan het eind van een lange oprit, vanaf een afsteek 

van de Hessenweg. Ten oosten van de boerderij een  rechthoekige 

bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met gesmoorde 

pannen. De uitbreiding aan de achterzijde is niet waardevol.  Achter 

de boerderij een  houten wagenschuur met kap.

Google maps
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Waardenstelling Hessenweg 102, Achterveld gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een grote wederopbouwboerderij uit 1941, tot 

stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft 

daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de 

typische verschijningsvorm en de gevelsteen.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de groep identieke 

wederopbouwboerderijen in het open landschap ten zuiden 

van de Hessenweg. De groep boerderijen heeft in hun 

onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de 

relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik en details vrij gaaf. 

De schuur is uitgebreid en niet meer gaaf.

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijk-bare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij Hessenweg 102 (met veeschuur en wagenschuur) 

heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge 

cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de 

wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is 

er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van 

architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als 

onderdeel van een groep identieke boerderijen in het 

agrarisch cultuurlandschap. 
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Waardenstelling Hessenweg 104, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Nieuw Strijdhorst”, in 1941 gebouwd in het kader 

van de wederopbouw, onderdeel van een klein complex van drie 

vrijwel identieke boerderijen met bijbehorende schuren in het 

agrarisch landschap ten zuiden van de Hessenweg. De boerderijen 

zijn ontworpen in de stijl van de Delftse school.

 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: A.R.M. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels. De voorgevel is 

symmetrisch ingedeeld en bevat vier vensters onder gemetselde 

korfbogen met boogvelden met siermetselwerk. Vensters met 

enkelruits ramen, 3-ruits bovenlichten met glas-in-lood en luiken. In 

de zolderverdieping twee vensters met strekken en bolkozijnen met 

4-ruits ramen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven 

voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde pannen. Op de nok een 

gemetselde schoorsteen. Door het noordelijke dakschild steekt een 

kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Wederopbouwgevelsteen met herrijzende leeuw links in voorgevel.

Foto gemeente Leusden 2014
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Waardenstelling Hessenweg 104, Achterveld gemeente Leusden

Terreininrichting: Het erf ligt aan het eind van een lange oprit, vanaf een afsteek van de 

Hessenweg. Ten zuiden van de boerderij een  rechthoekige bakste-

nen veeschuur met afgewolfd zadeldak met gesmoorde pannen. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een grote wederopbouwboerderij uit 1941, tot 

stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft 

daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de 

typische verschijningsvorm en de gevelsteen.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de groep identieke 

wederopbouwboerderijen in het open landschap ten zuiden 

van de Hessenweg. De groep boerderijen heeft in hun 

onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de 

relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik en details vrij gaaf. 

Ook de schuur is in hoofdvorm gaaf behouden.

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijk-bare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij Hessenweg 104 (met veeschuur) heeft als goed 

herkenbare wederopbouwboerderij een hoge 

cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de 

wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is 

er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van 

architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als 

onderdeel van een groep identieke boerderijen in het 

agrarisch cultuurlandschap. 

Regels Bijlage 1

Pagina 186 van 355



Waardenstelling Hessenweg 128, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit circa 1900, gebouwd in traditioneel-

ambachtelijke trant, mogelijk met oudere kern, onderdeel van het 

agrarisch cultuurlandschap ten zuiden van de Hessenweg, westelijk 

van Achterveld. 

Bouwjaar: circa 1900

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, deels vernieuwd en 

gepleisterd. De voorgevel, in schoon metselwerk, telt vier traveeën, 

gevuld met vensters met segmentbogen en ramen met bovenlichten. 

In de zolderverdieping twee vensters. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinde boven de 

achtergevel, gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. 

Nieuwe dakkapellen. Aan de voorzijde heeft het dak een groot 

overstek met windveren, haanhout en makelaar.

Verbouwingen: Zijgevels en bedrijfsgedeelte gewijzigd. 

Bijzonderheden: Haanhout en makelaar onder het dakoverstek voor.

Terreininrichting: Erf bereikbaar via lange oprit vanaf Hessenweg. Het erf is deels met 

groen omsingeld.  
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Waardenstelling Hessenweg 128, Achterveld gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit circa 1900. Onderdeel 

van het historische agrarische cultuurlandschap nabij 

Achterveld.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het 

karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit de 

periode rond 1900. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van het agrarische 

cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering (voorgevel) vrij gaaf bewaard 

gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is 

goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van 

enige zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde 

langhuisboerderij Hessenweg 128 heeft 

architectuurhistorische waarde. Belangrijke ensemblewaarde 

in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hessenweg 140, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: De bescheiden langhuisboerderij ligt aan de zuidzijde van de 

Hessenweg en werd gebouwd in de periode 1890-1910 in een 

traditioneel-ambachtelijke trant. Aan de rechter zijde een deels 

bakstenen en deels houten schuur. Boerderij en schuur maken deel 

uit van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing langs de 

Hessenweg ten westen van Achterveld. 

Bouwjaar: 1890-1910

Bouwtype: Langhuisboerderij / boerenwoning met stalruimte 

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met rechthoekige plattegrond en zadeldak met 

wolfeinden. Tegen de linker zijgevel (oost) een jongere uitbreiding 

onder zadeldak met ongelijke dakschilden. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels (gevels van de 

uitbreiding tegen de linker zijgevel in halfsteens verband). De 

symmetrisch ingedeelde voorgevel bevat op de begane grond vier 

vensters met (gewijzigd) enkelruits raam en enkelruits bovenlicht. In 

de geveltop een vensters met (gewijzigd) 2-ruits raam en enkelruits 

bovenlicht. Boven deze vensters een gemetselde segmentboog met 

decoratief tegelwerk in het boogveld. Siersmeedijzeren gevelankers. 

In de jongere uitbouw, waarvan de gevel iets terug ligt ten opzichte 

van de hiervoor omschreven voorgevel, zijn gedeelde vensters met 

enkelruits ramen en enkelruits bovenlichten opgenomen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, de nok haaks op de voorgevel, gedekt met 

rode verbeterde Hollandse pannen. Op de nok een gemetselde 
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Waardenstelling Hessenweg 140, Achterveld gemeente Leusden

schoorsteen. De jongere uitbouw tegen de linker zijgevel heeft een 

haaks op de hoofdkap aankappend zadeldak. 

Verbouwingen: 1956 

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Aan de rechter zijde (west) van de boerderij staat een langgerekte 

eenlaags schuur, deels opgetrokken in baksteen en deels 

opgetrokken in houten delen boven een bakstenen borstwering. De 

schuur wordt gedekt door een zadeldak, ter plaatse van de bakstenen 

gevels gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen en ter plaatse 

van de houten gevels gedekt met gesmoorde muldenpannen. In de 

bakstenen gevels betonnen stalvensters met roedenverdeling.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van enig cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van

een eenvoudige langhuisboerderij uit de periode 1890-1910 

en als onderdeel van het historische agrarische 

cultuurlandschap.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype en 

de voor de bouwtijd kenmerkende vormgeving en detaillering 

in traditioneel-ambachtelijke trant. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als door zijn markante historische verschijningsvorm 

beeldbepalend onderdeel in de overigens overwegend 

agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering herkenbaar voorbeeld van een 

bescheiden langhuisboerderij uit de periode 1890-1910.

- Zeldzaamheid: Als nog duidelijk als zodanig herkenbare bescheiden

langhuisboerderij uit de periode 1890-1910 met iets jongere 

schuur is er sprake van enige zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XX XX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het woonhuis heeft vanwege het type (bescheiden 

langhuisboerderij uit de periode 1890-1910 met iets jongere 

vrijstaande stal) en de nog aanwezige historische detaillering 

architectuurhistorische waarde. Verder is het pand met 

schuur een beeldbepalend element te midden van de 

lintbebouwing aan de Hessenweg. 
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Waardenstelling Hessenweg 142, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Kleine (land)arbeiderswoning uit de tweede helft van de 19e eeuw, 

gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant. Onderdeel van de 

lintbebouwing langs de Hessenweg ten westen van Achterveld. 

Bouwjaar: 1875-1900

Bouwtype: Woonhuis, (land)arbeiderswoning, oorspronkelijk met stal achter. 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met rechthoekige plattegrond en zadeldak.  

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, wit geschilderd met 

grijs geverfde plint. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft twee 

grote vensters onder strekken in schoonmetselwerk, met enkelruits 

schuiframen en paneelluiken. In de topgevel één kleiner venster met 

rollaag en enkelruits schuifraam. In de zijgevels vensters met 

roedenramen, sommige met luiken. In de linker zijgevel geheel links 

een stalvenstertje. Ingang in rechter zijgevel.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met de nok haaks op de voorgevel, gedekt met gesmoorde 

muldenpannen. Voor een overstek met houten windveren. Nabij de 

nok een gemetselde schoorsteen. 

Verbouwingen:  

Bijzonderheden: Decoratief glas-in-lood in de bovenlichten in de voorgevel.

Terreininrichting: Door siertuin van straat gescheiden, met recent ijzeren tuinhek.
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Waardenstelling Hessenweg 142, Achterveld gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van enig cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van

een eenvoudige (land)arbeiderswoning, oorspronkelijk met 

stalruimte uit het einde van de 19e eeuw. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype e 

de voor de bouwtijd (eind 19e eeuw) kenmerkende 

vormgeving en detaillering. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als door zijn markante historische verschijningsvorm 

beeldbepalend onderdeel in de overigens overwegend 

agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en ook in details vrij gaaf. De oorspronkelijke 

situatie is nog goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: Het eenvoudige (land)arbeiderswoningype is in deze staat 

van gaafheid en herkenbaarheid vrij zeldzaam in de

gemeente Leusden. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XX XX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het woonhuis heeft vanwege het type (arbeiderswoning met 

stal) en de gave opzet en detaillering architectuurhistorische 

waarde. Verder is het pand een beeldbepalend element te 

midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. 
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Waardenstelling Hessenweg 148, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Nieuw Hoolhorst”, uit de tweede helft van de 19e 

eeuw, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, met bakstenen 

veeschuur, onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de 

Hessenweg ten westen van Achterveld.

Bouwjaar: 1850-1900

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak met wolfeinden. Links opkamer met kelder.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met boven de 

gevelopeningen gemetselde strekken. De symmetrisch ingedeelde 

voorgevel telt vier traveeën, gevuld met in het midden twee brede 

vensters met gepleisterde lekdorpels, enkelruits schuiframen en 

luiken, en op de hoeken smalle vensters met schuiframen, zonder 

luiken. Links een kelderlicht. In de zolderverdieping een klein venster 

met 4-ruits schuifraam.  In de zijgevels onder meer getoogde 

stalvensters. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden en 

rietdekking. Op de nok een gemetselde schoorsteen.  Aan de 

voorzijde een overstek met gezaagde windveren.

Verbouwingen: Wijzigingen aan de zijgevels.

Bijzonderheden: Gezaagde druiplijst aan de windveren.
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Waardenstelling Hessenweg 148, Achterveld gemeente Leusden

Terreininrichting: Erf met weide voor, hagen, fruitbomen en nabij oprit eiken; links 

naast de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur met 

zadeldak met rode pannen, van iets jongere datum dan de boerderij. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij en veeschuur uit het einde 

van de 19e eeuw. Onderdeel van het historische agrarische 

cultuurlandschap nabij Achterveld.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval 

uit de tweede helft van de 19e eeuw.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing 

langs de Hessenweg, waar de boerderij (met veeschuur) door 

zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een 

opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een 

belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in iets mindere mate de detaillering vrij gaaf 

bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke 

functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context en het erf met 

groenelementen en veeschuur is er wel sprake van 

zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde 

langhuisboerderij Hessenweg 148, met veeschuur, heeft 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. 

Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende 

agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hessenweg 154, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Krukhuisboerderij “Klein Hoolhorst”, gebouwd in traditioneel-

ambachtelijke trant, met waarschijnlijk 17e-eeuwse kern, gelegen op 

een deels door bomen omzoomd erf met oprijlaan vanaf de 

Hessenweg. 

Bouwjaar: 1600-1700, met vele latere wijzigingen

Bouwtype: Krukhuisboerderij , ontwikkeld uit oude langshuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags krukhuisboerderij op L-vormige plattegrond, met naar 

rechts uitgebouwd voorhuis met lage zolderverdieping. Aan de 

achterzijde een diep bedrijfsgedeelte met kap. 

Gevelindeling: Woongedeelte met gepleisterde gevels en plint. De asymmetrisch 

ingedeelde voorgevel heeft drie grote vensters ter hoogte van het 

vroegere langhuisgedeelte, links één en rechts twee kleinere 

vensters, alle met vernieuwde roedenramen. In de zolderverdieping 

twee kleine vensters met oude kozijnen en 4-ruits ramen.  

Bedrijfsgedeelte met in 1961 vernieuwde bakstenen gevels met 

houten mestdeuren en betonnen stalvensters. 

Dakvorm/dakbedekking: Voorhuis met schilddak met rode verbeterde Hollandse pannen en 

gemetselde schoorstenen. Op bedrijfsgedeelte een zadeldak met 

wolfeinde en rietdekking. 

Verbouwingen: 1961 (nieuwe zijgevels deel); vernieuwde raamdetails voorhuis. 
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Waardenstelling Hessenweg 154, Achterveld gemeente Leusden

Bijzonderheden: In de voorgevel oude muurankers, waaronder een X-anker.

Terreininrichting: Erf met siertuin voor de boerderij en boomsingel, bereikbaar via 

eikenlaan vanaf de Hessenweg. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

In oorsprong laatmiddeleeuws boerenerf met in kern nog 

17e-eeuwse krukhuisboerderij. Behoort in deze omgeving tot 

de oudste nog aanwezige boerderijen. Onderdeel van het 

historische agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval 

uitgebouwd tot krukhuis. Vanwege de oude kern 

bouwhistorische waarde. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. De boerderij is niet zichtbaar vanaf de 

openbare weg.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in iets mindere mate de detaillering vrij gaaf 

bewaard gebleven historische boerderij. De oorspronkelijke 

functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid:

In typologisch opzicht (krukhuisboerderij) zeldzaam. Ook 

vanwege de vrij gave landschappelijke context en het erf met 

groenelementen en oprijlaan is er wel sprake van 

zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en diverse details gaaf bewaarde 

krukhuisboerderij Hessenweg 154 heeft 

architectuurhistorische waarde, behoort tot de oudste 

bewaard gebleven boerderij in deze omgeving en heeft een 

belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende 

agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hessenweg 171, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Orkanje” uit 1930, gebouwd in traditioneel-

ambachtelijke trant, onderdeel van de agrarische lintbebouwing 

langs de Hessenweg ten westen van Achterveld.

Bouwjaar: 1930

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens verband gemetselde gevels met trasraam 

en rollaag. De symmetrisch ingedeelde voorgevel telt vier traveeën, 

gevuld met vier vensters met lekdorpels, strekken met gepleisterde 

geboorte- en sluitstenen, enkelruits ramen met bovenlichten. Het 

linker venster heeft een gewijzigd enkelruits raam. De kozijnen 

bezitten duimen van verdwenen luiken. In de topgevel twee kleinere 

vensters met enkelruits ramen. Ingang in de rechter zijgevel. De 

zijgevels hebben gewijzigde gevelopeningen, waaronder voormalige 

stalvensters en mestdeuren. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met nieuwe 

gesmoorde pannen. Aan de voorzijde een overstek met windveren, 

haanhout en makelaartje. Voorts moderne dakramen en dakkapellen. 

Verbouwingen: Recente wijzigingen aan de zijgevels en dak..
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Waardenstelling Hessenweg 171, Achterveld gemeente Leusden

Bijzonderheden: Links in de voorgevel een gevelsteen met tekst DE EERSTE STEEN 

GELEGD DOOR WILHELMINA HENDRIKUS DYK 11-6-1930. 

Terreininrichting: Erf direct aan de openbare weg, met siertuin voor de voorgeve; van 

de schuin op de weg georiënteerde boerderij. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit het interbellum. 

Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap 

nabij Achterveld.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als vooral in 

hoofdvorm nog goed voorbeeld van een in traditioneel-

ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het 

karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 

het interbellum. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing 

langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische 

verschijningsvorm en enkele bijzondere details een 

opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een 

belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf. Details deels sterk gewijzigd. De 

oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context en het erf met 

groenelementen is er wel sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX X XX X XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht redelijk gaaf bewaarde 

langhuisboerderij Hessenweg 171 heeft een basis-

architectuurhistorische waarde en is vooral een karakteristiek 

en  beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing 

aan de Hessenweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot 

het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hessenweg 192, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Kleine middenstandswoning uit 1905, gebouwd in opdracht van de 

familie Mijntjes, in traditionele trant, met kenmerken van de 

overgangsarchitectuur. De woning is onderdeel van de lintbebouwing 

langs de Hessenweg in de bebouwde kom van Achterveld.

Bouwjaar: 1905

Bouwtype: Kleine middenstandswoning 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags woonhuis op rechthoekige plattegrond, met mansardedak.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gepleisterde plint 

en speklagen en accenten in de segmentbogen boven de vensters in 

gele verblendsteen. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met twee 

grote vensters beneden, met gepleisterde lekdorpels, T-schuiframen 

en houten luiken. Op de verdieping twee lage vensters met rollagen 

en dubbele draairamen. Ingang in de linker zijgevel. In de zijgevels 

vensters met luiken onder strekken. 

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met nokrichting haaks op de voorgevel, met 

gesmoorde tuiles du nord, houten bakgoten op gemetselde consoles 

en aan de voorzijde een overstek met houten windveren op consoles. 

Gemetselde schoorsteen op de nok. 

Verbouwingen: Recente aanbouw aan de achterzijde.
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Waardenstelling Hessenweg 192, Achterveld gemeente Leusden

Bijzonderheden: Gevelsteen met tekst DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR GERARDUS 

MEINTJES Pz, DEN 21 SEPTEMBER 1905. Voorts is de voorgevel 

sierankers en boogvelden met siertegeltjes.

Terreininrichting: Voortuin met hagen.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

woning voor de lagere middenstandsklasse uit de periode 

rond 1900-1910.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld 

van een dorpswoning uit de vroege 20e eeuw, in voor die tijd 

kenmerkende hoofdvorm (mansardedak), materiaalgebruik 

en detaillering. Bijzonder zijn het siermetselwerk in gele 

steen, de ankers en de tegelvelden boven de vensters. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Vanwege de bijzondere en historische verschijningsvorm 

beeldbepalend onderdeel in lintbebouwing langs de 

Hessenweg in de bebouwde kom van Achterveld, waar het 

pand tot de weinige gave historische objecten behoort. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de bijzondere stijlkenmerken en de gave opzet en 

detaillering vrij zeldzaam. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaarde dorpswoning uit 

1905, met bijzonder materiaalgebruik en detaillering. 

Vanwege de markante verschijningsvorm een karakteristiek 

en  beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing 

aan de Hessenweg. 
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Waardenstelling Hessenweg 193, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit circa 1910, gebouwd in traditioneel-

ambachtelijke trant, naar rechts uitgebouwd en gewijzigd, bakhuis en 

schaapskooi, onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de 

Hessenweg ten westen van Achterveld. 

Bouwjaar: circa 1910, latere uitbreiding en wijzigingen

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij, door uitbreiding thans met L-vormige 

plattegrond. Het voorhuis is smaller dan het bedrijfsgedeelte.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens verband gemetselde gevels met trasraam 

en rollaag. De voorgevel heeft in het langhuisgedeelte twee vensters 

met strekken, kozijnen met luiken en vernieuwde ramen met 

roedenverdeling. In de topgevel twee kleinere vensters met 

roedenramen. In de uitbreiding rechts in de voorgevel twee vensters 

met nieuwe ramen. In de gevels van het bedrijfsgedeelte bevinden 

zich getoogde stalvenstertjes met ijzeren ramen en houten 

mesdeuren.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden 

voor en achter, gesmoorde tuiles du nord op het voorhuis en 

rietdekking op het bedrijfsgedeelte. Nieuwe dakkapel. De uitbouw 

rechts heeft een zadeldak met gesmoorde pannen.

Verbouwingen: Aanbouw rechter zijgevel, oorspronkelijk 1927, later gewijzigd.
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Waardenstelling Hessenweg 193, Achterveld gemeente Leusden

Bijzonderheden:  

Terreininrichting: Erf bereikbaar via oprit met bomenrij vanaf de Hessenweg, siertuin 

aan de voorzijde, leilinden voor de voorgevel. Links naast het 

voorhuis een bakstenen bakhuis met zadeldak met gesmoorde 

pannen; oostelijk van de boerderij een schaapskooi met rieten kap. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit de vroege 20e eeuw. 

Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap 

nabij Achterveld. Bakhuis en schaapskooi getuigen van de 

vroegere agrarische activiteiten op het erf.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als vooral in 

hoofdvorm nog goed voorbeeld van een in traditioneel-

ambachtelijke trant gebouwde boerderij, oorspronkelijk van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype. Bakhuis en 

schaapkooi hebben typologische waarde. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing 

langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische 

verschijningsvorm, met de bijgebouwen en het erf een 

opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een 

belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf. Details deels sterk gewijzigd. De 

oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht is de boerderij algemeen voorkomend. 

Het bakhuis en de schaapkooi zijn vrij schaars geworden 

historische bijgebouwen. In relatie tot de redelijk gave 

landschappelijke context en het erf met groenelementen is er 

wel sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX X XX X XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De vooral in hoofdvorm goed bewaarde langhuisboerderij 

Hessenweg 193 is vooral van belang in samenhang met de 

historische bijgebouwen en de erfbeplanting. Het geheel 

vormt een karakteristiek en beeldbepalend element te 

midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. Belangrijke 
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ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hessenweg 201, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij 1923, gebouwd in opdracht van J. van de Klooster, 

gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, onderdeel van de 

agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten westen van 

Achterveld. 

Bouwjaar: 1923

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect: W. van Nimwegen

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij op rechthoekige plattegrond, met 

afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam en 

rollaag. De voorgevel heeft een symmetrische indeling en bezit 

beneden vier grote vensters met strekken, waarin gele 

accentsteentjes zijn verwerkt. De vensters hebben kozijnen met 

paneelluiken en vernieuwde 2-ruits ramen met 2-ruits bovenlichten. 

In de zolderverdieping zijn er twee kleinere vensters van het zelfde 

type, zonder luiken. In de zijgevels enkel vensters met roedenramen 

en luiken. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte nog enkele 

getoogde stalvenstertjes.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden 

voor en achter, dekking van rode verbeterde Hollandse pannen. Aan 

de voorzijde een overstek met windveren en decoratieve druiplijst. 

Nieuwe dakkapellen op de zijschilden.
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Waardenstelling Hessenweg 201, Achterveld gemeente Leusden

Verbouwingen: Lichte wijzigingen aan de ramen.

Bijzonderheden: Decoratief siermetselwerk in gele steen in de voorgevel. Gevelsteen 

met opschrift DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR JAC. VAN ZANDBRINK 

25 OCT. 1923.

Terreininrichting: Erf direct aansluitend op de Hessenweg, met voor de boerderij een 

siertuin met hagen.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit het vroege interbellum. 

Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap 

nabij Achterveld. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype. Bijzonder 

zijn de decoratieve details in de voorgevel (druiplijsten, 

siermetselwerk). De detaillering en decoratieve elementen 

zijn enigszins ouderwets voor de bouwtijd (1923). 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing 

langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische 

verschijningsvorm en karakteristieke details een opvallende 

positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en veel details gaaf. De oorspronkelijke functie 

is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht is de boerderij algemeen voorkomend,

maar de bijzondere detaillering heeft enige 

zeldzaamheidswaarde, zeker gezien de vrij late ontstaanstijd. 

In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het 

erf met groenelementen is er wel sprake van 

zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Markante langhuisboerderij met gave hoofdvorm en 

voorgevel met bijzondere detaillering. De boerderij vormt 

een karakteristiek en beeldbepalend element te midden van 
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de open lintbebouwing aan de Hessenweg. Belangrijke 

ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hessenweg 203, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Klein keuterboerderijtje (landarbeiderswoning) “De Ouwe Kieft”, 

oorspronkelijk wellicht rond 1800 gebouwd, maar in 1949 verbouwd 

en van nieuwe voorgevel voorzien, vermoedelijk in opdracht van H. 

v.d. Berg (gevelsteen). Het gebouwtje is in traditioneel-ambachtelijke 

trant gebouwd. De naam verwijst naar de voormalige buurtschap, 

waarvan het pand een van de weinige oude restanten vormt. De 

Ouwe Kieft is onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de 

Hessenweg ten westen van Achterveld. 

Bouwjaar: Oorspronkelijk circa 1800, 1949 en 2007 verbouwd

Bouwtype: Landarbeiderswoning / keuterboerderijtje met langhuisopzet.

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand op rechthoekige plattegrond, met afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens verband gemetselde voorgevel met 

trasraam en rollaag. De gevel springt bij de zijgevels iets uit, bij wijze 

van steunbeertjes. De voorgevel bevat beneden twee vensters met 

bakstenen lekdorpels en kozijnen met twee enkelruits draairamen. In 

de top van de gevel een klein venster met enkelruits raam. De 

zijgevels zijn grijs gepleisterd. In de rechter zijgevel een klein 

venstertje, op de linker sluit een niet oorspronkelijke houten uitbouw 

aan, waarin de voordeur. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden 

voor en achter, met rietdekking en gebakken nokvorsten. 
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Waardenstelling Hessenweg 203, Achterveld gemeente Leusden

Verbouwingen: 1948-1949 nieuwe voorgevel geplaatst; nieuwe kap in 2013.

Bijzonderheden: Gevelsteen met opschrift in de voorgevel: A. V.D. BERG 1 MEI 1949. 

Terreininrichting: Staat vooraan op erf met jongere bebouwing, met siertuin en haag 

aan de straatzijde. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

kleine keuterboerderij/landarbeiderswoning, in oorsprong uit 

circa 1800, representatief voor de huisvesting van grondloze 

landarbeiders in het verleden. Onderdeel van het historische 

agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld. Via de naam 

herinnering aan de oude buurtschap de Ouwe Kieft.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde kleine 

keuterboerderij of landarbeiderswoning van karakteristiek en 

streekeigen type. Hoofdvorm en materiaalgebruik zijn 

kenmerkend elementen. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als weliswaar bescheiden, maar toch karakteristiek 

onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de 

Hessenweg, waar het pand door zijn historische 

verschijningsvorm een opvallende positie inneemt. Tevens is 

er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het 

aansluitende agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en veel details gaaf. De oorspronkelijke functie 

is goed herkenbaar. 

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht bijzonder en zeldzaam. Van deze kleine

boerderijtjes zijn door sloop weinig goede exemplaren 

overgebleven. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke 

context en het erf met groenelementen is er sprake van 

zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Markante uiterst kleine keuterboerderij/landarbeiderswoning 

met gave hoofdvorm en voorgevel uit 1949, met 

zeldzaamheidswaarde vanwege het uitzonderlijke type.  Het 

pandje vormt een karakteristiek en beeldbepalend element 

te midden van de open lintbebouwing aan de Hessenweg. 
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Waardenstelling Hessenweg 203, Achterveld gemeente Leusden

Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende 

agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Hessenweg 218a, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit 1892, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke 

trant, in opdracht van de toenmalige pastoor van Achterveld, ten 

behoeve van de voedselvoorziening van de ouden van dagen. In de 

nu verdwenen naast gelegen boerderij is in 1895 een bejaardenhuis 

gesticht. Op het erf tevens een bakhuis en een veeschuur. 

Oorspronkelijk onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de 

Hessenweg langs de zuidrand van Achterveld.

Bouwjaar: 1892

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak met wolfeinden. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gepleisterde plint 

en boven de gevelopeningen in de voorgevel gemetselde strekken. 

De symmetrisch ingedeelde voorgevel telt vijf traveeën, gevuld met 

in het midden een ingang met paneeldeur en bovenlicht, aan weers-

zijden een breed venster met 6-ruits schuifraam en luiken en een 

smal venster met 3-ruits raam met luiken. In de topgevel twee 

vensters met 4-ruits schuiframen. In de lage zijgevels kleinere 

vensters met roedenramen en in het bedrijfsgedeelte getoogde 

mestdeurtjes. 
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Waardenstelling Hessenweg 218a, Achterveld gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden en 

rietdekking. Op de nok een gemetselde schoorsteen.  Aan de 

voorzijde een overstek met gezaagde windveren.

Verbouwingen: Enkele wijzigingen aan de zijgevels van het bedrijfsgedeelte.

Bijzonderheden: Gezaagde druiplijst aan de windveren.

Terreininrichting: Erf met groenstrook en haag aan de voorzijde, diverse markante 

groenelementen. Links achter de boerderij een grote bakstenen 

schuur met zadeldak met pannendekking en gave voorgevel met 

dubbele deur tussen stalvensters met roedenramen. In de topgevel 

twee oculusvensters; westelijk van de boerderij een bakstenen 

bakhuis met zadeldak met rode pannendekking. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij, veeschuur en bakhuis uit 

het einde van de 19e eeuw. Historische waarde vanwege de 

stichtingsgeschiedenis. Onderdeel van het historische 

agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als zeer goed voorbeeld 

van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde 

boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype 

met veeschuur en bakhuis, in dit geval uit eind 19e eeuw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing 

langs de Hessenweg, waar de boerderij (met veeschuur en 

bakhuis) door zijn historische verschijningsvorm en 

bijzondere details een opvallende positie inneemt. Tevens is 

er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het 

aansluitende agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf.  De oorspronkelijke functie 

is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: Redelijk zeldzaam wat betreft het langhuistype met vijf-assige

voorgevel en druiplijst; ook de veeschuur is van een vrij 

zeldzaam type. Wat betreft de compleetheid en de gaafheid 

van de architectuur is er sprake van een vrij hoge 

zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde
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Waardenstelling Hessenweg 218a, Achterveld gemeente Leusden

Samenvattend: De in hoofdvorm en details gaaf bewaarde langhuisboerderij 

Hessenweg 218a, heeft, met de bijgebouwen, 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. 

Ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. Historische waarde vanwege 

stichtingsgeschiedenis.
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Waardenstelling Hessenweg 255-257, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Dubbele arbeiderswoning, in 1913 gebouwd in traditioneel-

ambachtelijke trant binnen de destijds nog overwegend agrarische 

lintbebouwing langs de Hessenweg, westelijk van Achterveld. Dit deel 

van de weg lag toen nog buiten het dorp. Tegenwoordig behoort de 

woning tot de oudste panden aan dit deel van de Hessenweg.

 

Bouwjaar: 1913

Bouwtype: Dubbele (land)arbeiderswoning

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags dubbele woning met rechthoekige plattegrond en 

zolderverdieping onder een dwarskap. Aan de achterzijde bevinden 

zich enkele niet relevante aanbouwen.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gepleisterd plint 

en gemetselde segmentbogen boven de gevelopeningen, de meeste 

met decoratieve tegels in de boogvelden. De symmetrisch ingedeelde 

voorgevel heeft twee ingangen in het midden, beide met vernieuwde 

invulling en enkelruits bovenlichten. Links en rechts een venster met 

enkelruits raam en dito bovenlichttrasraam en rollaag. In de zijgevels  

bevinden zich vensters van hetzelfde type en in de topgevels telkens 

één venster met stolpraam en bovenlicht. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met gesmoorde tuiles du nord, houten overstekken met 

windveren en aan de voorzijde een zinken goot op gemetselde 

consoles.  In het dakvlak enkele recente dakramen.
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Waardenstelling Hessenweg 255-257, Achterveld gemeente Leusden

Verbouwingen: Achterbouw gewijzigd. In het recente verleden zijn de raam- en 

deurdetails vernieuwd.

Bijzonderheden: Gevelsteen in de rechter zijgevel: “De eerste steen is gelegd door P. 

van Hofslot op 28 juni 1913”.

Terreininrichting: Ligging in lint, met eenvoudige voortuinen.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van

een eenvoudige dubbele woning voor de arbeidersklasse uit

het begin van de 20e eeuw. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als, ondanks latere 

verbouwingen, voorbeeld van een kleine dubbele woning in 

traditioneel-ambachtelijke trant uit circa 1910-1915. 

Karakteristieke elementen zijn de opzet met dwarskap, de 

goot op bakstenen consoles en de siertegels in de 

boogvelden. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als bescheiden beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing 

langs Hessenweg, waar het pand te midden van de veelal veel 

jongere woningen opvalt door zijn ouderdom.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf, maar veel details zijn gewijzigd. Toch is 

het pand herkenbaar gebleven als eenvoudige dubbele 

arbeiderswoning.

- Zeldzaamheid: Er is geen sprake van zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX X XX 0
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Karakteristiek en vooral in hoofdvorm goed herkenbaar 

gebleven voorbeeld van een kleine dubbele arbeiderswoning 

uit circa 1910-1915. De voorgevel heeft enkele bijzondere 

details. Bescheiden beeldbepalend element in de overigens 

veelal recente of gewijzigde lintbebouwing van de 

Hessenweg. 
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Waardenstelling Hessenweg 259-259a, Achterveld gemeente Leu

Algemene beschrijving object: Landhuis “De Gouden Ploeg” uit 1933, gebouwd in traditioneel-

ambachtelijke stijl, met invloed van de cottage- en nieuw-

historiserende landhuisstijl, later verbouwd tot dubbele woning. 

Onderdeel van de oudere lintbebouwing aan de Hessenweg binnen 

de kom van Achterveld.

Bouwjaar: 1933

Bouwtype: Landhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags dubbele woning met rechthoekige plattegrond en 

zolderverdieping onder een forse kap. 

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met trasraam en 

rollaag. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met rondboogportiek 

(met dichtgezette ingang), en aan weerszijden vierkante en smalle 

rechthoekige vensters met vernieuwde invullingen; de in de kap 

opgenomen verdieping heeft een inpandig balkon met in 

siermetselwerk uitgevoerde borstwering en houten gesneden 

middenstijl, en aan weerszijden gepotdekselde geveldelen, rechts 

met een venstertje.  Zijgevels met ingangen en gevelopeningen van 

verschillende afmetingen.

Dakvorm/dakbedekking: Groot schilddak met fors overstekend wolfeind boven de voorgevel, 

houten windveren en een dekking van rode gotische pannen. Op de 

Regels Bijlage 1

Pagina 215 van 355



Waardenstelling Hessenweg 259-259a, Achterveld gemeente Leu

dakschilden aangekapte dakkapellen met pannen gedekte 

lessenaarsdaken. 

Verbouwingen: In 1981 en 1984. Veel oorspronkelijke kozijnen en ramen zijn 

vernieuwd; de ingang in het rondboogportiek is dichtgezet. 

Bijzonderheden: Decoratief siermetselwerk en houten potdekseling in voorgevel. 

Gevelsteen: “Eerste steen gelegd door Rika van Hofslot 17 october 

1993”.

Terreininrichting: Ligging in eenvoudige tuin, met haag en lage bakstenen tuinmuur 

met posten en ijzeren buizen aan de straatzijde.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van enig cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van

een kleine landhuisachtige woning uit het interbellum. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als, ondanks latere 

verbouwingen, goed voorbeeld van een in schilderachtige, op 

de traditionele bouwkunst gestoelde bouwstijl vormgegeven 

landhuisje uit het interbellum. In het bijzonder de voorgevel 

bezit een aantal bijzondere en kenmerkende details.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs 

Hessenweg, voornamelijk vanwege de in deze omgeving 

uitzonderlijke verschijningsvorm. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf, maar veel details zijn gewijzigd en 

inwendig gesplitst. Toch is in de hoofdvorm en de bijzondere 

detaillering van de voorgevel het landhuiskarakter 

herkenbaar gebleven.

- Zeldzaamheid: Vanwege het in Leusden redelijk uitzonderlijke type is er

sprake van een zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Karakteristiek en vooral in hoofdvorm goed herkenbaar 

gebleven voorbeeld van klein landhuis uit het interbellum. De 

voorgevel heeft een aantal bijzondere en waardevolle details. 

Beeldbepalend element in de overigens veelal recente of 

gewijzigde lintbebouwing van de Hessenweg. 
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Waardenstelling Hessenweg 291-299, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Voormalige langhuisboerderij uit 1940-1941, gebouwd in de trant van 

de Delftse school en een voorbeeld van een traditionele 

wederopbouwboerderij uit de eerste fase van de wederopbouw.  Er 

is gebruik gemaakt van een bestaande kelder. Oorspronkelijk 

onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg langs 

de zuidrand van Achterveld, thans binnen de bebouwde kom.

Bouwjaar: 1940-1941

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak tussen eindtopgevels met schoorstenen.

Gevelindeling: De voorgevel is een in baksteen in Vlaams verband gemetselde 

tuitgevel met naar opzij uitkragende schouders en trasraam. De gevel 

heeft vlechtingen, kunststenen consoles bij de schouders en strekken 

boven de gevelopeningen. De begane grond heeft drie vensters van 

verschillende grootte met vernieuwde roedenramen en paneelluiken. 

In de topgevel een breed venster met twee 6-ruits ramen en luiken. 

De zijgevels zijn nieuw opgetrokken en ingedeeld. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met rode 

verbeterde Hollandse pannen. Op de zijschilden moderne 

dakkapellen. 
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Waardenstelling Hessenweg 291-299, Achterveld gemeente Leusden

Verbouwingen: Verbouwd tot vijf woningen. De zijgevels zijn recentelijk volledig 

vernieuwd. Nieuwe dakkapellen.

Bijzonderheden: Links in de voorgevel een gevelsteen met uit de vlammen herrijzende 

leeuw en jaartal 1940.

Terreininrichting: Ligging op geheel nieuw ingericht erf in de bebouwde kom. Aan de 

voorzijde een ondiepe tuin met leibomen. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als langhuisboerderij uit de

eerste fase van de wederopbouw. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een 

in de stijl van de Delftse school gebouwde boerderij van het 

karakteristieke en streekeigen langhuistype, uit 1940-1941. In 

het bijzonder de voorgevel heeft nog markante elementen, 

zoals de metselwerkdetails en de wederopbouwgevelsteen.

 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als bescheiden beeldbepalend onderdeel in de overwegend 

jongere lintbebouwing langs de Hessenweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering aangetast.  De oorspronkelijke 

functie is nog deels herkenbaar.

- Zeldzaamheid: Beperkt zeldzaam. De oorspronkelijke verschijningsvorm is

sterk veranderd.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX X X X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en details sterk veranderde 

langhuisboerderij is ondanks de wijzigingen nog wel 

herkenbaar als wederopbouwboerderij uit de eerste 

herbouwfase. In het bijzonder de voorgevel heeft 

karakteristieke details behouden. Bescheiden beeldbepalend 

element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. 
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Waardenstelling Hoge Kleiweg 1, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Landhuis genaamd ‘Fokkerbosch’, gelegen midden in het groen aan 

de oostzijde van de Hoge Kleiweg. Het werd gebouwd in 1939 door 

architect G. Adriaans voor Mr. W.J.B. Versfelt in een zakelijk-

traditionele trant, met kenmerken van het nieuw-historisme. 

Bouwjaar: 1939

Bouwtype: Landhuis

Architect: G. Adriaans

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Breed opgezet tweelaags pand met fors schilddak met overstekken. 

Gevelindeling: In baksteen gemetselde gevels, grof gepleisterd. De brede 

noordgevel heeft links een risalerend gedeelte. De tuingerichte 

zuidgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft een middenrisaliet. 

Hierin centraal een dubbele tuindeur onder veelruits bovenlicht, aan 

weerszijden geflankeerd door een groot venster met veelruits raam. 

Op de verdieping hierboven een lage vensterpartij met roedenramen. 

In de traveeën aan weerszijden van de risaliet een breed venster met 

roedenramen en bovenlichten en luiken bij de benedenramen. Op de 

verdieping kleine vensters met roedenramen. Ook in de overige 

gevels vensters met roedenramen en luiken. Ingang in de noordgevel.

Dakvorm/dakbedekking: Licht ingezwenkt schilddak met grote overstekken, steekkappen 

boven de risalieten en uilebordachtige beëindigingen, bekroond met 

schoorstenen. Het dak is gedekt met rode Hollandse pannen. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Naast de voordeur een gevelsteen met de naam “Fokkerbosch”. 

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. 

Gemetselde en wit geverfde hekposten met vleugelmuurtjes en 

dubbel ijzeren hekwerk bij de toegang aan de Hoge Kleiweg. Oostelijk 

van het landhuis een schuurtje, via muur met het huis verbonden.

Google maps
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Waardenstelling Hoge Kleiweg 1, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een groot

landhuis voor de hogere inkomensklasse uit het late 

interbellum, zoals voor die tijd karakteristiek gelegen op een 

ruim en bosrijk eigen terrein. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld 

van een landhuis in zakelijk-traditionele trant uit het late 

interbellum. Kenmerkend voor de bouwtijd is de grote 

hellende kap met ruime overstekken. De symmetrische opzet 

en de vensterdetails wijzen op invloed van het nieuw 

historisme. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De ligging op een ruim eigen terrein met bosparkachtig 

karakter is kenmerkend voor de rustieke landhuisbouw in het 

interbellum. Huis en tuin, met toegangspoort, vormen een 

markant ensemble.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf en goed herkenbaar als 

representatief landhuis uit de jaren 30. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel 

ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het Fokkerbosch is een gaaf en karakteristiek voorbeeld van 

een groot landhuis uit het late interbellum, in een voor die 

tijd kenmerkende zakelijk-traditionele opzet en architectuur. 

Fraai gesitueerd in bosparkachtige setting. 
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Waardenstelling Hoge Kleiweg 3, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Landhuis “Koepelhof”, gelegen midden in het groen aan de oostzijde 

van de Hoge Kleiweg. Het werd gebouwd in 1952 naar ontwerp van 

architect A.H. van Wamelen, in opdracht van M. Moltzer, destijds 

voorzitter van de NCRV, in de traditionalistische stijl van de Delftse 

school. 

Bouwjaar: 1952

Bouwtype: Landhuis

Architect: A.H. van Wamelen

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Sterk geleed, uit verschillende bouwdelen samengesteld landhuis 

met zadel- en schilddaken; in het oostelijk deel een inpandige garage. 

Gevelindeling: In machinale baksteen gemetselde gevels, voorzien van vensters met 

veelal roedenramen en houten luiken. Het westelijke deel heeft 

tuitgevels met naar opzij uitkragende schouders en schoorstenen op 

de top. De tuingerichte zuidgevel heeft bij deze topgevel een houten 

balkon. Ingang in de noordgevel, onder een van de hoofdkap 

afgestoken luifel, met gemetselde trap.

Dakvorm/dakbedekking: Schilderachtig opgezette samengestelde kap, bestaande uit een 

zadeldak boven het westelijke deel en een dwars schilddak met diep 

afgestoken schilden aan het oosteinde op het oostelijke deel. Hier 

een grote schoorsteen op de nok. Het dak is gedekt met rode 

Hollandse pannen en heeft grote overstekken. OP het zuidschild een 

brede aangekapte dakkapel met lange rij roedenramen. 

Verbouwingen: In 1978 verbouwd en vergroot.

Foto gemeente Leusden 2007
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Waardenstelling Hoge Kleiweg 3, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: Op het terrein zou een achtkante tuinkoepel uit 1940 staan, van gele

baksteen en met verdieping met rondlopende vensterpartij. 

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. Ten 

noorden van het huis een tuin met lusvormige oprit.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een groot

landhuis voor de hogere inkomensklasse uit de vroege 

naoorlogse periode, zoals voor die tijd karakteristiek gelegen 

op een ruim en bosrijk eigen terrein. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld 

van een landhuis in schilderachtige Delftse schoolstijl uit de 

vroege jaren 50. Karakteristiek is de gelede opzet en het 

traditioneel-ambachtelijke materiaalgebruik. E.e.a. is 

gecombineerd met een modern gegeven als de inpandige 

garage. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De ligging op een ruim eigen terrein met bosparkachtig 

karakter is kenmerkend voor de rustieke landhuisbouw in het 

midden van de 20e eeuw. Huis en tuin (met koepel) vormen 

een markant ensemble.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf en goed herkenbaar als 

representatief landhuis uit de jaren 50. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel 

ensemble (landhuis, tuin, koepel).

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De Koepelhof is een gaaf en karakteristiek voorbeeld van een 

landhuis uit de vroege naoorlogse periode, in een voor die 

tijd kenmerkende traditionalistische en rustieke opzet en 

architectuur. Fraai gesitueerd in bosparkachtige setting. 
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Waardenstelling Honthorsterweg 2, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “De Honthorst”, is in de huidige vorm een rond 

2000 (1997) grotendeels nieuw gebouwde langhuisboerderij in 

traditioneel-ambachtelijke trant; op het oude erf, dat een 

middeleeuwse oorsprong heeft, staan enkele eveneens in historische 

trant herbouwde bijgebouwen en een nog grotendseels authentieke 

19e-eeuwse schaapskooi. 

Bouwjaar: circa 2000, naar historisch voorbeeld

Bouwtype: Langhuisboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

zadeldak met wolfeinden. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels. Asymmetrisch 

ingedeelde voorgevel met in het midden twee grote vensters met 

roedenramen, rechts een kleiner venster, links een ingang met 

bovenlicht en een opkamervenster. In de topgevel een klein venster. 

Zijgevels met mestdeurtjes en stalvensters. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden en 

rietdekking

Verbouwingen: Vrijwel volledige vernieuwing rond 2000.

Bijzonderheden: Gezaagde druiplijst aan de windveren.
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Waardenstelling Honthorsterweg 2, Stoutenburg gemeente Leusden

Terreininrichting: Groot, deels omhaagd erf met boomsingels; op het erf eveneens 

vernieuwde bijgebouwen: een schuur met rieten kap aan 

zuidoostzijde, een kleine schuur ten noordwesten van de boerderij en 

een vijfhoekige hooiberg links voor de boerderij. In de noordhoek van 

het erf een oude bakstenen schaapskooi met driezijdige eindgevels, 

rieten schilddak met spiegels, gedekt met gesmoorde pannen. Achter 

de boerderij een vierkante vierroedige hooiberg uit het midden van 

de 20e eeuw.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij en bijgebouwen, echter 

recentelijk grotendeels zorgvuldig in stijl vernieuwd. 

Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap 

nabij Achterveld.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van belang als voorbeeld van een in traditioneel-

ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het 

karakteristieke en streekeigen langhuistype. Vanwege de 

vrijwel volledige vernieuwing is de architectuur- en 

bouwhistorische waarde beperkt. De intacte schaapskooi 

heeft vanwege het kenmerkende type architectuurhistorische 

waarde.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het erf met de deels in historische trant vernieuwde 

bebouwing en de groenelementen ligt beeldbepalend in het 

landschap. Er is sprake van een belangrijke ensemblewaarde 

met het aansluitende agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: Alleen de schaapskooi is in vrij oorspronkelijke staat 

behouden gebleven. De overige bebouwing is zorgvuldig in 

stijl vernieuwd, waardoor de oorspronkelijke karakteristiek 

herkenbaar is gebleven. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de vernieuwing is de boerderij beperkt zeldzaam. De

schaapskooi heeft vanwege het weinig voorkomende 

bouwtype zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Vanwege de vernieuwing is de architectuurhistorische 

waarde beperkt. De schaapkooi heeft zeldzaamheidswaarde. 
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Waardenstelling Honthorsterweg 2, Stoutenburg gemeente Leusden

Als geheel is het erf een karakteristiek en beeldbepalend 

elementen in het landschap. Belangrijke ensemblewaarde in 

relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.

Regels Bijlage 1

Pagina 225 van 355



Waardenstelling Honthorsterweg 3, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Boerderij “Nieuw Honthorst”, is een naoorlogse boerderij van het 

kop-romptype en is vermoedelijk in 1959 gebouwd als middelpunt 

van een erf met verschillende bijgebouwen uit dezelfde bouwtijd. De 

bouwstijl is traditioneel. 

Bouwjaar: 1959

Bouwtype: Kop-rompboerderij 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Boerderij met samengestelde plattegrond, bestaande uit een 

éénlaags voorhuis met verdieping onder dwars zadeldak, en een diep 

bedrijfsgedeelte onder zadeldak aan de achterzijde. 

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens verband gemetselde gevels met rollagen 

boven de gevelopeningen. Voorgevel met twee grote vensters met 

enkelruits ramen. Ingang in de linker zijgevel. In de zijgevels van het 

bedrijfsgedeelte getoogde staldeuren en betonnen getoogde 

stalvensters. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Gevelsteen in linker zijgevel, eerste steen uit 1959.

Terreininrichting: Ligging vooraan op erf met bermsloot met bakstenen kademuur en 

vaste brug met hekposten Op het erf enkele bijgebouwen uit circa 

1960: rechts van de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur 
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Waardenstelling Honthorsterweg 3, Stoutenburg gemeente Leusden

met zadeldak, getoogde houten staldeuren en betonnen stalvensters; 

achter de boerderij een houten wagenschuur met asymmetrisch 

zadeldak; links achter de boerderij een kleine bakstenen stal met 

pannengedekt zadeldak, houten steldeuren en betonnen getoogde 

stalvensters.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en vrij compleet

voorbeeld van een klein boerenerf met boerderij en 

bijgebouwen uit de periode rond 1960. Onderdeel van het 

historische agrarische cultuurlandschap nabij Stoutenburg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van belang als voorbeeld van een in traditioneel-

ambachtelijke trant gebouwde boerderij van een type, dat in 

de wederopbouwperiode in zwang kwam, gekenmerkt door 

een verdere verzelfstandiging van het woongedeelte. 

Karakteristiek is de traditionele uitstraling van hoofdgebouw 

en bijgebouwen, gecombineerd met de toepassing van 

eigentijdse materialen, zoals de betonnen vensters.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het erf met de verschillende gebouwen, bermsloot met kade 

en brug ligt beeldbepalend in het landschap. Er is sprake van 

een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende 

agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: Op details van vensters na is de bebouwing in vrij gave staat 

bewaard gebleven. Het geheel is daardoor nog uitstekend 

herkenbaar als een boerenerf uit de periode rond 1960.

- Zeldzaamheid: De gebouwen zijn afzonderlijk niet uitgesproken zeldzaam. 

Wel is er sprake van enige zeldzaamheidwaarde inzake het 

gave ensemble van boerderij en bijgebouwen.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Karakteristiek boerenerf uit de periode rond 1960, 

opmerkelijk vanwege de compleetheid. De bebouwing is 

weliswaar niet bijzonder zeldzaam, maar geeft als ensemble 

een goed beeld van een erf uit deze tijd. Tevens is er 

ensemblewaarde in relatie tot het omliggende agrarische 

cultuurlandschap.
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Waardenstelling Horsterweg 21-21a, Stoutenburg gemeente Leu

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “De Horst”, met veeschuur en hooiberg, in 1941 

gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een 

groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Horsterweg, 

Engeweg en Schammersteeg ten zuidwesten van Stoutenburg. De 

boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school door A.J. 

Pothoven.

 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: A.J. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels. De voorgevel is 

symmetrisch ingedeeld, heeft naar opzij uitkragende schouders en 

bevat vier vensters onder gemetselde strekken. De vensters hebben 

enkelruits ramen met 3-ruits bovenlichten en houten luiken. In de 

zolderverdieping twee vensters met strekken en bolkozijnen met 

enkelruits ramen. In de zijgevels meest vernieuwde gevelopeningen. 

Achtergevel met centraal voormalige deelingang met gewijzigde 

invulling.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven 

voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde gegolfde pannen. Door 
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Waardenstelling Horsterweg 21-21a, Stoutenburg gemeente Leu

het noordelijke dakschild steekt een kleine Vlaamse gevel met 

zadeldakvormige steekkap.

Verbouwingen: Kozijnen en ramen veelal gewijzigd. Gesplitst.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Erf met bermsloot en tuin aan voorzijde. Noordelijk van de boerderij 

een rechthoekige bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met 

gesmoorde pannen. In de gevels getoogde betonnen en ijzeren 

stalvensters en houten mest- en staldeuren. Achter de boerderij een 

vierroedige hooiberg met plaatijzeren tentdak van de firma Vis.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot 

stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft 

daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de 

typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en 

bijgebouwen.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. Ook de bijschuur draagt deze kenmerken. 

Markante hooiberg van de bekende leverancier Vis.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische 

lintbebouwing langs de Horsterweg, in een groter ensemble 

van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten 

zuidwesten van Stoutenburg. De groep boerderijen heeft in 

hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de 

relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf. Details 

veelal gewijzigd. De veeschuur en de hooiberg zijn gaaf.

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde
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Waardenstelling Horsterweg 21-21a, Stoutenburg gemeente Leu

Samenvattend: Boerderij Horsterweg 21-21a (met bijbehorende schuur en 

hooiberg) heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij 

een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de 

wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is 

er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van 

architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als 

onderdeel van een groep (identieke) boerderijen in het 

agrarisch cultuurlandschap nabij Stoutenburg. 
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Waardenstelling Horsterweg 26, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Midden Horst”, met veeschuur, in 1941 gebouwd 

in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter 

ensemble wederopbouwboerderijen aan de Horsterweg, Engeweg en 

Schammersteeg ten zuidwesten van Stoutenburg. De boerderij is 

ontworpen in de stijl van de Delftse school door A. Brouwer.

 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: A. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels. De voorgevel is 

symmetrisch ingedeeld, heeft licht naar opzij uitkragende schouders, 

rollagen langs de schuine zijden en bevat vier vensters onder 

gemetselde segmentbogen en boogvelden met siermetselwerk. De 

vensters hebben enkelruits ramen met 3-ruits bovenlichten met glas-

in-lood en houten luiken. In de zolderverdieping twee vensters met 

strekken en bolkozijnen met 4-ruits ramen. In de zijgevels meest 

vernieuwde gevelopeningen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven 

voor- en achtergevel, gedekt met overwegend gesmoorde verbeterde 

Hollandse pannen. Door het noordoostelijke dakschild steekt een 

kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.
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Waardenstelling Horsterweg 26, Stoutenburg gemeente Leusden

Verbouwingen: Zijgevels bedrijfsgedeelte deels gewijzigd. Deels verbouwd tot

kinderdagverblijf.

Bijzonderheden: Gevelsteen met leeuw, gedateerd 1940.

Terreininrichting: Erf met bermsloot en siertuin aan voorzijde en boomsingels. 

Noordoostelijk (rechts) van de boerderij een rechthoekige bakstenen 

veeschuur met afgewolfd zadeldak met gesmoorde pannen. In de 

gevels getoogde staldeuren en kleine rechthoekige stalvensters. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot 

stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft 

daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de 

typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouw.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. Ook de bijschuur draagt deze kenmerken. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische 

lintbebouwing langs de Horsterweg, in een groter ensemble 

van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten 

zuidwesten van Stoutenburg. De groep boerderijen heeft in 

hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de 

relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf. Details 

veelal gewijzigd. 

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij Horsterweg 26 (met bijbehorende schuur) heeft als 

goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge 

cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de 
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Waardenstelling Horsterweg 26, Stoutenburg gemeente Leusden

wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is 

er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van 

architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als 

onderdeel van een groep (identieke) boerderijen in het 

agrarisch cultuurlandschap nabij Stoutenburg. 
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Waardenstelling Horsterweg 28, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: T- of dwarshuisboerderij met veeschuur, in 1941 gebouwd in het 

kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble 

wederopbouwboerderijen aan de Horsterweg, Engeweg en 

Schammersteeg ten zuidwesten van Stoutenburg. De boerderij is 

ontworpen in de stijl van de Delftse school door A. Brouwer.

 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: T- of dwarshuisboerderij met bijschuur

Architect: A. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags dwarshuisboerderij met samengestelde opzet, bestaande 

uit voorhuis met dwarskap en haaks daarop aansluitend 

bedrijfsgedeelte. 

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met trasraam en 

rollaag. Boven de gevelopeningen veelal strekken.  De voorgevel is 

symmetrisch ingedeeld, heeft centraal een Vlaamse gevel met tuit en 

een ingang met bovenlicht, en aan weerszijden brede vensters met 

respectievelijk twee of drie enkelruits ramen met bovenlichten met 

glas-in-lood en luiken bij de onderramen. Zijgevels met topgevel met 

naar opzij uitkragende schouders. Erker tegen de linker zijgevel. In 

het bedrijfsgedeelte onder meer rechtgesloten stalvensters en 

getoogde staldeuren. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting evenwijdig aan de voorgevel op voorhuis. 

Afgewolfd zadeldak op bedrijfsgedeelte. Dekking van gesmoorde  
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Waardenstelling Horsterweg 28, Stoutenburg gemeente Leusden

verbeterde Hollandse pannen. Door het zuidelijke dakschild steekt 

een kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.

Verbouwingen: Zijgevels bedrijfsgedeelte deels gewijzigd. 

Bijzonderheden: Gevelsteen met leeuw, gedateerd 1940, in linker zijgevel.

Terreininrichting: Erf met bermsloot, brug met gemetselde borstwering en siertuin aan 

voorzijde; enkele oude fruitbomen. Links van de boerderij een 

rechthoekige bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met 

gesmoorde en rode pannen. In de gevels getoogde staldeuren en 

kleine getoogde en rechthoekige stalvensters. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot 

stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft 

daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de 

typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouw.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. Ook de bijschuur draagt deze kenmerken. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische 

lintbebouwing langs de Horsterweg, in een groter ensemble 

van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten 

zuidwesten van Stoutenburg. De groep boerderijen heeft in 

hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de 

relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf. 

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij Horsterweg 28 (met bijbehorende schuur) heeft als 

goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge 
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Waardenstelling Horsterweg 28, Stoutenburg gemeente Leusden

cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de 

wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is 

er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van 

architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als 

onderdeel van een groep (identieke) boerderijen in het 

agrarisch cultuurlandschap nabij Stoutenburg. 
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Waardenstelling Kerkweg 5, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Portierswoning bij landhuis “De Heuvelkamp”, in 1932 gebouwd in 

opdracht van de familie Schorer, vermoedelijk naar ontwerp van 

architect B. van Asbeck, in cottage- of Gooise landhuisstijl. Het pand 

ligt in een grote landschappelijke tuin. Ten westen bevindt zich op 

enige afstand het landhuis (Kerkweg 7).

Bouwjaar: 1932

Bouwtype: Landhuis

Architect: B. van Asbeck (vermoedelijk)

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Woonhuis met in oorsprong hoofdzakelijk rechthoekige plattegrond, 

één bouwlaag en een afgewolfd zadeldak. Op de oostgevel sluit een 

forse aanbouw aan, recentelijk toegevoegd in de stijl van het huis. 

Gevelindeling: In handvormbaksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met 

trasraam, rollagen boven de gevelopeningen. De vensters hebben 

brede houten kozijnen met zware tussenstijlen, glas-in-loodramen en 

houten luiken. De naar de openbare weg gerichte kopgevel heeft 

links een breed en rechts een smal venster en in de top een onder 

het wolfeind aansluitend breed venster met vier glas-in-loodramen 

en luiken. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden boven de kopgevels, gedekt met riet. 

Gemetselde schoorsteen op de nok. 

Verbouwingen: Nieuwe aanbouw met rieten kap tegen oostelijke zijgevel.

Bijzonderheden:
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Waardenstelling Kerkweg 5, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting: Ligging in een landschappelijk aangelegde tuin. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een

dienstwoning (portierswoning), behorende bij het landhuis 

“De Heuvelkamp”, uit het late interbellum, zoals voor die tijd 

karakteristiek gelegen op een ruim en bosrijk eigen terrein. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

dienstwoning in rustieke cottagestijl uit het interbellum, 

karakteristiek vanwege de opzet met schilderachtige kap, de 

bakstenen gevels met glas-in-loodramen en vele andere 

interessante elementen en details. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De ligging op een ruim eigen terrein met bosparkachtig 

karakter is kenmerkend voor de rustieke landhuisbouw in het 

interbellum. De portierswoning vormt samen met het 

landhuis en de tuin een markant ensemble.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf; de recente aanbouw is 

geheel in stijl met de bestaande oudbouw uitgevoerd en 

vormt geen dissonant. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel 

ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Kerkweg 5 is een vrij gaaf en karakteristiek voorbeeld van een 

dienstwoning bij een groot landhuis uit het interbellum, in 

een voor die tijd kenmerkende rustieke opzet en 

architectuur, ontworpen in samenhang met het landhuis. 

Fraai gesitueerd in bosparkachtige setting. Ensemblewaarde 

met landhuis.
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Waardenstelling Kerkweg 7, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Landhuis “De Heuvelkamp”, in 1932 gebouwd in opdracht van de 

familie Schorer, vermoedelijk naar ontwerp van architect B. van 

Asbeck, in cottage- of Gooise landhuisstijl. Het pand ligt in een grote 

landschappelijke tuin. Ten oosten bevindt zich een portierswoning 

(Kerkweg 5).

Bouwjaar: 1932

Bouwtype: Landhuis

Architect: B. van Asbeck (vermoedelijk)

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Complex opgezet landhuis met samengestelde plattegrond, met 

bouwdelen met één dan wel twee bouwlagen met kap. De gevels 

hebben risalierende delen met steekkappen.

Gevelindeling: In handvormbaksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met 

trasraam, rollagen onder en boven de gevelopeningen. De vensters 

hebben brede houten kozijnen met zware tussenstijlen, de grotere 

hebben bovenlichten en houten luiken bij de onderramen. Veel 

ramen zijn voorzien van eenvoudig glas-in-lood. De asymmetrisch 

opgezette hoofdgevel heeft links een risalerend deel onder een 

afgewolfde kap, rechts een entreepartij met rietgedekt dakhuis, luifel 

en imposant halraam met glas-in-loodramen. De ingang heeft een 

deur onder een korfboog en een brede stoep met gemetselde treden 

en trapwangen. De tuingevel heeft een meer symmetrische opzet 

met brede risalieten met steekkappen. Hier bevinden zich brede 

puien met dubbele terrasdeuren met zijramen.  

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld schilddak met groot overstek en ongelijke 

goothoogtes, diverse aankappingen, wolfeinden en aangekapte 

dakkapellen van verschillend type, alles gedekt met riet; op de nok 

grote gemetselde schoorstenen. 

Verbouwingen: 1990 verbouwd tot woonhuis en kantoor

Google maps
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Waardenstelling Kerkweg 7, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Ligging in een grote, landschappelijk aangelegde tuin. Op het terrein 

aan de voorzijde een voormalige portierswoning met rieten dak. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een groot

landhuis voor de hogere inkomensklasse uit het late 

interbellum, zoals voor die tijd karakteristiek gelegen op een 

ruim en bosrijk eigen terrein. 

-

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

groot landhuis in rustieke cottagestijl uit het interbellum, 

karakteristiek vanwege de complexe opzet met 

schilderachtige kap, de opzet met grote hall, de vele glas-in-

loodramen en vele andere interessante elementen en details. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De ligging op een ruim eigen terrein met bosparkachtig 

karakter is kenmerkend voor de rustieke landhuisbouw in het 

interbellum. Huis en tuin, met voormalige portierswoning 

(Kerkweg 5), vormen een markant ensemble.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf en goed herkenbaar als 

representatief landhuis uit de jaren 30. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel 

ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De Heuvelkamp is een gaaf en karakteristiek voorbeeld van 

een groot landhuis uit het interbellum, in een voor die tijd 

kenmerkende rustieke opzet en architectuur. Fraai gesitueerd 

in bosparkachtige setting. Ensemblewaarde met 

portierswoning.
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Waardenstelling Klettersteeg 5, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Voormalig tolhuis “De Tol”, aan de vroegere grens met Gelderland, 

gebouwd in 1880 in een aan het neoclassicisme verwante stijl. De 

bouw vond plaats in opdracht van de gemeente Barneveld. De 

tolfunctie bleef bestaan tot 1934.

 

Bouwjaar: 1880

Bouwtype: Tolhuis in de vorm van een langhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags diep pand met smaller voorhuis (krimp) onder een zadeldak. 

Tegen de linker zijgevel een rechthoekige uitbouw onder een plat 

dak. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, bij het voorste 

gedeelte met gepleisterde plint. Het smalle, uitspringende deel van 

de voorgevel heeft een symmetrische opzet en bezit in voor en 

zijgevels rondboogvensters met zware gepleisterde rondbogen, 

roedenramen en halfronde bovenlichten. Het brede centrale venster 

heeft smalle zijlichten. In de geveltop een klein ruitvormig venstertje 

met gepleisterde wenkbrauwboog. In de smalle voorgevelflanken van 

het achterhuis rechts een rondboognis met daaronder een 

kelderlicht. In de zijgevels van het achterhuis vensters en ingangen 

van verschillend type, met deels gewijzigde detaillering. De eenlaags 

uitbouw aan de linker zijgevel heeft venters met rollagen en 

roedenramen.  
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Waardenstelling Klettersteeg 5, Achterveld gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met de nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met 

gesmoorde tuiles du nord, houten goten en winderen. Nieuwe 

dakkapel op het rechter dakschild. 

Verbouwingen: Wijzigingen aan gevelopeningen in zijgevels; 1952 of 1971 uitbouw

 met plat dak tegen linker zijgevel. 

Bijzonderheden: Eenvoudig glas-in-lood in de bovenlichten.

Terreininrichting:  

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke

functie als tolhuis, daarmee herinnerend aan de organisatie 

van de vroegere infrastructuur en historische 

grenswijzigingen in het grensgebied tussen Utrecht en 

Gelderland. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

tolgaardershuis uit de tweede helft van de 19e eeuw, in een 

voor die tijd karakteristieke type (met smallere voorbouw 

met zijlichten die overzicht geven over de weg) en 

vormgeving. Markant zijn de rondboogventers met zware 

gepleisterde bogen.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de 

Klettersteeg, waar het pand door zijn historische 

verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende 

positie inneemt.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven 

(voormalig) tolhuis uit 1880. Het achterste gedeelte heeft 

wijzigingen ondergaan. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de herinneringwaarde, het bijzondere bouwtype en

de stijlkenmerken.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het  vrij gaaf bewaarde tolhuis uit 1880 heeft een hoge 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element aan dit deel van de Klettersteeg. Hoge historische 

waarde vanwege de oorspronkelijke functie. 
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Waardenstelling Klettersteeg 5, Achterveld gemeente Leusden

Zeldzaamheidswaarde als één van de weinige bewaarde 

tolhuizen in de gemeente Leusden.
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Waardenstelling Koningin Julianaweg 2A, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Voormalig winkelwoonhuis (van schildersbedrijf) uit circa 1920, 

onderdeel van de lintbebouwing langs de Koningin Julianaweg. Het 

pand is gebouwd in eenvoudige traditioneel-zakelijke trant met 

elementen uit de overgangsarchitectuur

Bouwjaar: circa 1920

Bouwtype: Winkelwoonhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met rechthoekige plattegrond en een zadeldak. Rechts 

voor bevond zich een winkelruimte, waarvan elementen van de 

winkelpui resteren. 

Gevelindeling: Gevels gemetseld in baksteen in Vlaams verband, de plint sluit af met 

een rollaag. Bij de zijgevels is de plint in siermetselwerk uitgevoerd. 

Boven de gevelopeningen strekken en segmentbogen met 

siermetselwerkaccenten. De voorgevel heeft een topgevel. Links is er 

een driezijdige woonkamererker op gemetselde plint. Op de hoek 

rechts een afgeschuinde hoekgevel met voormalige ingang tussen 

zijdammen onder een luifel, aan weerszijden geflankeerd door een 

voormalig winkelvenster met raam met bovenlichten. In de topgevel 

twee vensters. In de zijgevels vensters met enkelruits ramen met 

bovenlichten. 
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Waardenstelling Koningin Julianaweg 2A, Achterveld gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met de nok haaks op de voorgevel, gedekt met gesmoorde 

kruispannen. Overstekken met windveren aan de voorzijde. Op het 

linker schild een niet oorspronkelijke brede dakkapel zonder waarde.

Verbouwingen: Lichte wijzigingen aan ramen en winkelpui. Dakkapel toegevoegd.

Bijzonderheden: De op de hoek geplaatste winkelpui.

Terreininrichting: Gelegen op eigen terrein met siertuin, aan de straat afgesloten met 

een haag. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van enig cultuurhistorisch belang als herinnering aan de

 vroegere winkelfunctie, nog zichtbaar in de architectuur. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een uit circa 1920 daterend eenvoudig dorps 

winkelwoonhuis. Het pand heeft een voor die tijd 

kenmerkende detaillering met siermetselwerkaccenten. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als één van de weinige oudere bebouwingselementen in het 

lint van de Koningin Julianaweg heeft het pand met zijn 

markante historische hoofd- en kapvorm en detaillering enige 

beeldbepalende waarde.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven. Detailwijzingen aan gevelopeningen en 

toegevoegde dakkapel. De vroegere winkelfunctie is 

herkenbaar gebleven.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype. 

-

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Voormalig winkelwoonhuis uit circa 1920 met voor die tijd 

kenmerkende opzet en detaillering, met als bijzonderheid de 

restanten van de vroegere winkelpui; markant en 

karakteristiek pand in het straatbeeld.  
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Waardenstelling Koningin Julianaweg 5, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: In bebouwingslint opgenomen landhuis, een voormalige 

dokterswoning, die in 1935 werd gebouwd in opdracht van de arts 

M.R. Braun, naar ontwerp van architect A.M. Brouwer in een zakelijk-

traditionele stijl, met enige kenmerken van de Delftse school. 

Bouwjaar: 1935

Bouwtype: Landhuis/dokterswoning

Architect: A.M. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Samengesteld pand met één en tweelaags bouwdelen onder een 

complexe kap met wisselende goothoogten. Geheel links bevindt zich 

een inpandige garage. Jonge aanbouw links achter.

Gevelindeling: Gevels gemetseld in baksteen in kruisverband. Het metselwerk is

boven de plint wit gesausd. In de gevels vensters met rollagen en 

houten kozijnen, veelal met enkelruits ramen. De brede 

asymmetrisch opgezette voorgevel heeft een rechts een 

topgevelrisaliet met asymmetrische opzet en ingang onder een luifel. 

Hierboven een slank rondboogvenster. In het lage linker deel van de 

gevel onder meer een rondboogportiek en een dubbele garagedeur 

onder een brede gemetselde rondboog. 

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld steil schilddak met zwarte geglazuurde Hollandse 

pannen, grote houten overstekken, houten dakkapellen en wit 

geschilderde bakstenen schoorstenen.

Verbouwingen: 1972 uitbreiding links achter.
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Waardenstelling Koningin Julianaweg 5, Achterveld gemeente Leusden

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met siertuin, aan de straatzijde afgesloten 

met een haag. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als (voormalige) dokterswoning

uit het interbellum.  Het huis geeft een goed beeld van de 

huisvesting van de hogere middenstandsklasse in deze 

periode.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als representatieve 

landhuisachtige woning uit het interbellum, vormgegeven in 

zakelijk-traditionele stijl, zoals kenmerkend voor die periode. 

Markant zijn de typologie met inpandige garage, de markante 

hoofdvorm met dominant aanwezige kap, de schilderachtige 

geleding en het contrastrijke materiaal- en kleurgebruik.  Van 

belang als onderdeel van het oeuvre van de Soester architect 

A.M. Brouwer.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De woning vormt door zijn opvallende verschijningsvorm en 

als één van de weinige historische panden in deze straat een 

beeldbepalend element. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven (voormalige) dokterswoning uit 1935.

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de bouwstijl.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De voormalige dokterswoning uit 1935 in voor die periode 

karakteristieke zakelijk-traditionele baksteenarchitectuur is 

gaaf behouden gebleven en een beeldbepalend element in 

zijn omgeving. 

Regels Bijlage 1

Pagina 247 van 355



Waardenstelling Laapeerseweg 5, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij met veeschuur, in 1941 gebouwd in het kader van 

de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble 

wederopbouwboerderijen aan de Laapeerseweg ten oosten van 

Leusden. De boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school 

door ir. D. Jansen en C. Bos, in opdracht van H. Brouwer.

 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: D. Jansen en C. Bos

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, plint met trasraam en 

rollaag. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld, heeft naar opzij 

uitkragende schouders en bevat in het midden een rondboogportiek 

met deur met bovenlicht, en aan weerszijden een venster met strek, 

kozijn met middenstijl en 6-ruits schuiframen. In de topgevel twee 

vensters. In de zijgevels eveneens vensters met houten kozijnen en 

roedenramen en in het bedrijfsgedeelte getoogde houten staldeuren 

en stalvensters met roedenramen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven 

voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde oude Hollandse pannen 
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Waardenstelling Laapeerseweg 5, Leusden gemeente Leusden

Door het zuidelijke dakschild steekt een kleine Vlaamse gevel met 

zadeldakvormige steekkap.

Verbouwingen: Kozijnen en ramen veelal gewijzigd. Gesplitst.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Erf met boomsingel. Noordelijk van de boerderij een rechthoekige 

bakstenen veeschuur met zadeldak met pannendekking, in de 

voorgevel vierkante stalvensters met ijzeren ramen. In de zijgevels 

staldeuren en stalvensters. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot 

stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft 

daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de 

typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouw.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. Ook de bijschuur draagt deze kenmerken. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische 

lintbebouwing langs de Laapeerseweg, in een groter 

ensemble van wederopbouwboerderijen in het open 

landschap ten oosten van Leusden. De groep boerderijen 

heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar 

ook in de relatie met het omliggende agrarisch 

cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf. 

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij Laapeerseweg 5 (met bijbehorende schuur) heeft 

als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge 
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Waardenstelling Laapeerseweg 5, Leusden gemeente Leusden

cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de 

wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is 

er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van 

architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als 

onderdeel van een groep wederopbouwboerderijen in het 

agrarisch cultuurlandschap ten oosten van Leusden. 
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Waardenstelling Laapeerseweg 6, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij met veeschuren, in 1941 gebouwd in het kader van 

de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble 

wederopbouwboerderijen aan de Laapeerseweg ten oosten van 

Leusden. De boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school 

door ir. D. Jansen en C. Bos, in opdracht van N. Brouwer.

 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuren

Architect: D. Jansen en C. Bos

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In geelbruine baksteen in kettingverband gemetselde gevels, plint 

met trasraam in rode steen. De voorgevel heeft naar opzij 

uitkragende schouders en bevat op de begane grond vier vensters 

met gemetselde segmentbogen en boogvelden met siermetselwerk, 

bakstenen lekdorpel en kozijnen met houten luiken en telkens twee 

enkelruits ramen. Op der verdieping twee vensters met bakstenen 

lekdorpels en twee 4-ruits ramen. Ingang met bovenlicht in de 

rechter zijgevel. in het bedrijfsgedeelte houten staldeuren en 

betonnen stalvensters.
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Waardenstelling Laapeerseweg 6, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven 

voor- en achtergevel, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen.  

Dakkapellen met lessenaarsdaken op de zijschilden.

Verbouwingen: Kozijnen en ramen veelal gewijzigd.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Erf met omhaagde voortuin, boomsingel. Zuidelijk van de boerderij 

een rechthoekige bakstenen veeschuur met zadeldak met rode 

verbeterde Hollandse pannen. Tegen de oostelijke kopgevel hiervan 

een vrij recent toegevoegde veranda met kap. In de zijgevels houten 

mestdeuren en getoogde stalvensters. Zuidelijk van deze schuur 

bevindt zich een kleinere rechthoekige bakstenen schuur met 

zadeldak, gedekt met golfplaten. Deze schuur heeft betonnen 

stalvensters en in de voorgevel een dubbele houten schuifdeur. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot 

stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft 

daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de 

typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouw.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. Ook de bijschuren draagt deze kenmerken. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische 

lintbebouwing langs de Laapeerseweg, in een groter 

ensemble van wederopbouwboerderijen in het open 

landschap ten oosten van Leusden. De groep boerderijen 

heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar 

ook in de relatie met het omliggende agrarisch 

cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf. 

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

Regels Bijlage 1

Pagina 252 van 355



Waardenstelling Laapeerseweg 6, Leusden gemeente Leusden

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij Laapeerseweg  (met bijbehorende schuren) heeft 

als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge 

cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de 

wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is 

er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van 

architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als 

onderdeel van een groep wederopbouwboerderijen in het 

agrarisch cultuurlandschap ten oosten van Leusden. 
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Waardenstelling Laapeerseweg 11, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Vrijstaande boerenwoning, in 1941 gebouwd in het kader van de 

wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble 

wederopbouwboerderijen aan de Laapeerseweg ten oosten van 

Leusden. Het pand is ontworpen in de stijl van de Delftse school door 

architect J. Vellecoop, in opdracht van Corn. De Ridder.

 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Boerenwoning

Architect: J. Vellecoop

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags woning met rechthoekige plattegrond en een zadeldak 

tussen topgevels, bekroond door gemetselde halzen.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteensverband gemetselde gevels. De voorgevel is 

symmetrisch ingedeeld en heeft ver naar opzij uitkragende schouders 

met kunststenen consoles en dakplaten. De topgevel sluit af met een 

rollaag. Beneden zijn er vier vensters met houten lekdorpels en 

houten kozijnen met opgeklampte luiken. De drie rechter vensters 

hebben 9-ruits ramen met 3-ruits bovenlichten, het kleinere linker 

venster heeft een 6-ruits raam met 3-ruits bovenlicht. In de topgevel 

twee venstertjes met 4-ruits ramen. De zijgevels hebben nabij de 

achtergevel een markant steunbeertje. Ook in de zijgevels vensters 

met roedenramen en luiken. Ingang in de linker zijgevel.  Kelderlicht 

in de rechter zijgevel.
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Waardenstelling Laapeerseweg 11, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met rode 

Hollandse pannen en bij de zijgevels voorzien van overstek met 

houten sporen met geprofileerde uiteinden. Op de nok een 

gemetselde schoorsteen.

Verbouwingen: In 1950 hersteld, o.a. deur verplaats naar linker zijgevel; 

Bijzonderheden: Gevelsteen met leeuw, gedateerd 1940.

Terreininrichting: Erf siertuin en lage haag aan de voorzijde. Een pad met 

klinkerbestrating leidt langs de boerderij naar het achtererf. Op het 

erf diverse bijgebouwen, deels uit de bouwtijd, die niet nader 

geïnventariseerd konden worden. Blijven hier buiten beschouwing.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een boerenwoning uit 1941, tot stand 

gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog. Het pand heeft 

daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de 

typische verschijningsvorm en de gevelsteen.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerenwoning uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische 

lintbebouwing langs de Laapeerseweg, in een groter 

ensemble van wederopbouwboerderijen in het open 

landschap ten oosten van Leusden. De groep boerderijen 

heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar 

ook in de relatie met het omliggende agrarisch 

cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf. 

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare boerenwoning en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde
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Waardenstelling Laapeerseweg 11, Leusden gemeente Leusden

Samenvattend: Het pand Laapeerseweg 11 heeft als goed herkenbare 

boerenwoning uit de jaren 40 een hoge cultuurhistorische 

waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de 

Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en 

stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. 

Ensemblewaarde als onderdeel van een groep 

wederopbouwboerderijen in het agrarisch cultuurlandschap 

ten oosten van Leusden. 
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Waardenstelling Laapeerseweg 12-12A-12B gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Taayland”, aanvankelijk in 1941 gebouwd in het 

kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble 

wederopbouwboerderijen aan de Laapeerseweg ten oosten van 

Leusden. De boerderij is in 1951-1952 opnieuw opgebouwd naar het 

oude plan van architect Arn. Brouwer, in opdracht van Th. En M. van 

Doorn. 

Bouwjaar: 1941, 1951-1952

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect: Arn. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels, plint met trasraam 

en rollaag. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft naar opzij 

uitkragende schouders. Op de begane grond in het midden een 

ondiep portiek onder een segmentboog, met houten deur met 9-ruits 

raam en een 3-ruits bovenlicht. Aan weerszijden bevinden zich twee 

vensters met segmentbogen, lekdorpelstegels, houten kozijnen met 

paneelluiken bij de onderramen en 9-ruits (schuif)ramen.  Op de 

verdieping twee vensters met segmentbogen en bolkozijnen met 

telkens twee 4-ruits ramen.  bakstenen lekdorpels en twee 4-ruits 

ramen. 
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Waardenstelling Laapeerseweg 12-12A-12B gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven 

voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde 

Hollandse pannen.  Houten dakkapel met zadeldak op het rechter 

dakschild, ter hoogte van het bedrijfsgedeelte.

Verbouwingen: Gevels bedrijfsgedeelte deels gewijzigd. De boerderij is in drie

woningen gespitst.

Bijzonderheden: Gevelsteen in voorgevel met opschrift “EERSTE STEEN GELEGD DOOR 

ALPH. M. VAN DOORN, GEB 13-2-12, 15 JULI 1941”. Voorts 

gevelsteen met leeuw, 1940. Gevelsteen met TAAYLAND komt uit de 

vooroorlogse boerderij.

Terreininrichting: Erf met omhaagde voortuin. Een eveneens gesplitste veeschuur, 

haaks op de boerderij gesitueerd ten zuiden ervan, is alleen wat 

betreft de kap zichtbaar.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit circa 1950, 

aanvankelijk tot stand gekomen in de eerste fase van de 

wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog 

en later nogmaals herbouwd. De boerderij heeft daardoor 

een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische 

verschijningsvorm van hoofdgebouw en gevelstenen.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit circa 1950. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische 

lintbebouwing langs de Laapeerseweg, in een groter 

ensemble van wederopbouwboerderijen in het open 

landschap ten oosten van Leusden. De groep boerderijen 

heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar 

ook in de relatie met het omliggende agrarisch 

cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf. 

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 
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Waardenstelling Laapeerseweg 12-12A-12B gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij Laapeerseweg 12-12A-12B heeft als goed 

herkenbare wederopbouwboerderij een hoge 

cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de 

wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is 

er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van 

architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als 

onderdeel van een groep wederopbouwboerderijen in het 

agrarisch cultuurlandschap ten oosten van Leusden. 
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Waardenstelling Langesteeg 5, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Nieuw Ramselaar”, met veeschuur, aanvankelijk 

in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van 

een groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Langesteeg - 

Laapeerseweg en omgeving ten oosten van Leusden. In 1948 volgde 

nogmaals herbouw, in het bijzonder van het bedrijfsgedeelte. De 

boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school door architect 

Arn. Brouwer, in  opdracht van H. Hilhorst.

 

Bouwjaar: 1941-1948

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: Arn. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

afgewolfd zadeldak. De naar de openbare weg gerichte rechter 

zijgevel heeft bij het woonhuis een krimp.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens verband gemetselde, naderhand wit 

geverfde gevels, grijs geschilderd plint met rollaag. De topgevels 

hebben naar opzij uitkragende schouders. De voorgevel, waarin 

sierankers, heeft twee brede vensters met gewijzigde ramen onder 

segmentbogen. De zuidgevel van het woongedeelte heeft rechts een 

kleine erker onder lessenaarsdak. In de zijgevels van het 

bedrijfsgedeelte bevinden zich wat betreft de invulling gewijzigde 

getoogde mestdeuren en stalvensters. Achtergevel met 
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Waardenstelling Langesteeg 5, Leusden gemeente Leusden

symmetrische indeling. De invullingen van de vroegere staldeuren en 

vensters zijn vernieuwd. In de top van de gevel een voormalig 

getoogd dubbel hooiluik. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven 

voor- en achtergevel, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen.  

Houten overstekken bij de kopgevels. Op het noordelijke dakschild 

van het bedrijfsgedeelte een dakkapel met zadeldak. 

Verbouwingen: Details van ramen en deuren vernieuwd. Aan de noordzijde van het 

woongedeelte is een aanbouw geplaatst.

Bijzonderheden: Gevelsteen met leeuw, 1940.

Terreininrichting: Deels omsingeld erf. Bijzonder is dat de boerderij evenwijdig (met de 

rechter zijgevel) aan de openbare weg staat. Ten noorden van de 

boerderij staat een rechthoekige veeschuur uit de bouwtijd, met 

zadeldak met rode pannendekking en wit geverfde bakstenen gevels. 

In de gevels onder meer getoogde betonnen stalvensters.  

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een wederopbouwboerderij, in eerste 

instantie in 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de 

wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. 

In 1948 volgde opnieuw herbouw (onderdeel tweede fase 

wederopbouw), in het bijzonder van het bedrijfsgedeelte. De 

boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, 

beleefbaar in de typische verschijningsvorm van 

hoofdgebouw met gevelsteen en bijgebouw.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1941 en 1948. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de 

wederopbouw. Ook de bijschuur draagt deze kenmerken. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische 

lintbebouwing langs de Langesteeg, in een groter ensemble 

van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten 

oosten van Leusden. De groep boerderijen heeft in hun 

onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de 

relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: Vooral in hoofd- en kapvorm gaaf; de details zijn veranderd. 

Desondanks nog goed herkenbaar als 

wederopbouwboerderij.
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Waardenstelling Langesteeg 5, Leusden gemeente Leusden

- Zeldzaamheid: Als nog vrij goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij Langesteeg 5 (met bijbehorende schuur) heeft als vrij goed 

herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische 

waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede 

Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken 

sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als 

onderdeel van een groep wederopbouwboerderijen in het agrarisch 

cultuurlandschap ten oosten van Leusden.
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Waardenstelling Langesteeg 6, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Op het erf van de vroegere boerderij Langesteeg 6 gesitueerde 

voormalige schaapskooi, die in aanleg uit de 19e eeuw zal dateren. De 

kooi, opgetrokken in traditioneel-ambachtelijke trant, vertoont de 

kenmerken van het klassieke type met driezijdig beëindigde kopgevel 

en een rieten kap. De schaapskooi bevindt zich ten tijde van de 

inventarisatie in deels ruïneuze toestand.

Bouwjaar: 19e eeuw

Bouwtype: Schaapskooi

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Rechthoekige schaapskooi met aan de oostzijde een driezijdige 

beëindiging van de kopgevel, voorzien van een grote kap. 

Gevelindeling: De gevels zijn gemetseld in baksteen, deels in oude handvormsteen 

in kruisverband, deels in halfsteens verband, met diverse 

herstellingen.  De westelijke kop in machinale steen in staand 

verband. Een deel van het metselwerk is licht afgestreken. Delen van 

de zijgevels eindigen met een gemetselde stroomlaag. De driezijdige 

kopgevel bevatte oorspronkelijk centraal een dubbele deur. Hier is 

thans een gemetselde muur aanwezig met houten staldeur tussen 

twee betonnen 6-ruits stalvensters. De westelijke kopgevel heeft 

centraal een houten schuifdeur, tussen betonnen 6-ruits stalvensters. 
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Waardenstelling Langesteeg 6, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Afgewolfd zadeldak met rietdekking en bij de lange zijden brede 

spiegels van rode oud Hollandse pannen. 

Verbouwingen: Dichtzetting van de oostelijke kopgevel.

Bijzonderheden: Inwendig is een oude houtconstructie aanwezig. De schaapskooi 

verkeert deels in ruïneuze toestand.

Terreininrichting: De schaapskooi staat vrij op het voorste (noordelijke) deel van het erf 

van Langesteeg 6 en is direct zichtbaar vanaf de openbare weg.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voormalige schaapskooi,

belangrijke herinnering aan het vroegere gemengde 

agrarische bedrijf, waarin het houden van schapen nog een 

rol van betekenis had.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een 19e-

eeuwse schaapskooi van het traditionele streekeigen type. In 

de gevels zijn de ouderdom en de bouwgeschiedenis 

afleesbaar.

-  Situationele- en 

ensemblewaarden: De schaapskooi ligt markant vrij op het voorste deel van het 

erf en heeft voor de omgeving beeldbepalende waarde. 

Voorts ensemblewaarde in relatie tot het omliggende 

agrarische cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: De schaapskooi is ondanks de deplorabele toestand goed 

herkenbaar gebleven. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Voormalige schaapskooi uit de 19e eeuw, met latere 

aanpassingen en thans in deels ruïneuze staat, is desondanks 

als bouwtype goed herkenbaar gebleven. Veel oude 

elementen zijn nog aanwezig. Het gebouw is een 

karakteristiek element in zijn omgeving. 
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Waardenstelling Langesteeg 11, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Midden Ramselaar”, met veeschuur, in 1949 

gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een 

groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Langesteeg - 

Laapeerseweg en omgeving ten oosten van Leusden. De boerderij is 

ontworpen in de stijl van de Delftse school door architect M.J. 

Klijnstra, in  opdracht van C. Tolboom.

 

Bouwjaar: 1949

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: M.J. Klijnstra

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een 

afgewolfd zadeldak. 

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met trasraam. De 

kopgevels hebben naar opzij uitkragende schouders. De voorgevel is 

symmetrisch opgezet en heeft op de begane grond twee vensters 

met strekken, houten lekdorpels en houten kruiskozijnen met telkens 

twee 4-ruits ramen met 2-ruits bovenlichten. In de topgevel twee 

vensters met bolkozijnen en twee 4-ruits ramen. Ook in de zijgevels 

bevinden zich in het woongedeelte vensters, deels met 

roedenramen. Ingang in de linker zijgevel. In het bedrijfsgedeelte 

getoogde betonnen stalvensters en houten mestdeuren met 

betonnen bovenlichtjes.
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Waardenstelling Langesteeg 11, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven 

voor- en achtergevel, gedekt met gemêleerde Hollandse pannen. Het 

noordelijke schild wordt doorbroken door een bakstenen Vlaamse 

gevel, oorspronkelijk met hooiluik, met pannengedekte steekkap. Op 

de nok een gemetselde schoorsteen en twee nieuwe zinken 

schoorstenen. In de zijschilden niet oorspronkelijke dakkapellen en 

dakramen. 

Verbouwingen: Details van ramen en deuren deels in stijl vernieuwd; zinken 

schoorstenen en dakkapellen zijn een recente toevoeging.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Eenvoudig erf met siertuin aan de voorzijde. Ten noorden (en 

evenwijdig) van de boerderij staat een rechthoekige bakstenen 

veeschuur met zadeldak met dekking van gesmoorde oud Hollandse 

pannen. In de gevels houten staldeuren en betonnen stalvensters.  

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1949, dus de 

tweede fase van de wederopbouw na de Tweede 

Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge 

herinneringswaarde, beleefbaar in de typische 

verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouw.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in de 

traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1949. Opzet, typologie, detaillering en 

materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze tweede fase in 

de wederopbouw. Ook de eenvoudige bijschuur draagt deze 

kenmerken. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische 

lintbebouwing langs de Langesteeg, in een groter ensemble 

van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten 

oosten van Leusden. De groep boerderijen heeft in hun 

onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de 

relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm en veel details gaaf; ramen zijn licht 

gewijzigd; vooral op het dak enige recente toevoegingen. 

Desondanks nog goed herkenbaar als 

wederopbouwboerderij.

- Zeldzaamheid: Als nog vrij goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het
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Waardenstelling Langesteeg 11, Leusden gemeente Leusden

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare 

boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij Langesteeg 11 (met bijbehorende schuur) heeft als vrij goed 

herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als 

herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens 

is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van 

architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een 

groep (identieke) wederopbouwboerderijen in het agrarisch 

cultuurlandschap ten oosten van Leusden.
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Waardenstelling Leusbroekerweg 2, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: De aan de zuidzijde van de Leusbroekerweg gelegen arbeiderswoning 

uit 1905-1915 is onderdeel van landgoed De Boom. Het pandje werd 

uitgevoerd in een sobere eclectische trant. 

Bouwjaar: 1905-1915

Bouwtype: Arbeiderswoning

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond onder een mansardedak. Op de achtergevel sluit een 

jongere plat gedekte uitbouw aan die de woning verbindt met een 

eveneens jongere schuur onder zadeldak.  

Gevelindeling: De naar de Leusbroekerweg gerichte voorgevel heeft een 

symmetrische indeling met op de begane grond twee vensters met 2-

ruits schuifraam en houten luiken. In de geveltop een 2-delig venster 

met 2-ruits ramen. Het metselwerk van de voorgevel is verlevendigd 

met koppenlagen in gele verblendsteen die als wenkbrauwen 

doorlopen boven de vensters. Tevens ‘aanzet- en sluitstenen’ in gele 

verblendsteen in de boven de vensters uitgevoerde strek. De indeling 

van de rechter zijgevel (west) is op punten gewijzigd en ook de 

invullingen van de gevelopeningen in de linker zijgevel (oost) zijn op 

punten gewijzigd. 

Dakvorm/dakbedekking: mansadedak gedekt met gesmoorde kruispannen. 

Verbouwingen: 1958

Regels Bijlage 1

Pagina 268 van 355



Waardenstelling Leusbroekerweg 2, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voormalige arbeiderswoning 

bij landgoed De Boom, wat in de huidige toestand nog 

herkenbaar is aan de blauw-witte luiken. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een traditioneel opgezette arbeiderswoning. 

De met zorg uitgevoerde architectuur met subtiele 

detaillering in het metselwerk benadrukt de connectie met 

het landgoed De Boom. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Vanwege zijn markante hoofdvorm en detaillering vormt het 

pand een beeldbepalend element aan dit deel van de 

Leusbroekerweg. Tezamen met de overige historische 

(grotendeels agrarische) lintbebouwing aan deze weg vormt 

het gebouw een waardevol ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven (voormalige) dienstwoning uit 1905-1915.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, detaillering en als onderdeel van 

landgoed De Boom.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De voormalige dienstwoning (oorspronkelijk met garages) uit 

1905-1915 is van belang als onderdeel van landgoed De 

Boom, heeft architectuurhistorische waarde vanwege het 

bouwtype, de hoofdvorm en markante detaillering en heeft 

beeldbepalende waarde vanwege de prominente ligging aan 

de Leusbroekerweg. Tevens is er sprake van ensemblewaarde 

samen met de overige historische bebouwing aan deze weg. 

Regels Bijlage 1

Pagina 269 van 355



Waardenstelling Leusbroekerweg 5, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Krukhuisboerderij uit het eerste kwart van de negentiende eeuw met 

aangebouwd zomerhuis. Het bedrijfsgedeelte dateert uit het einde 

van de negentiende eeuw. Onderdeel van landgoed De Boom. De 

boerderij is nu geheel in gebruik als woonhuis.

Bouwjaar: 1800-1825

Bouwtype: Krukhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden. Tegen de oostelijke 

zijgevel is ter plaatse van het woongedeelte het krukhuis uitgebreid 

met een uitbouw (zomerhuis) met bakstenen gevels op een 

rechthoekige plattegrond. Hierdoor ontstaat een L-vormige opzet. Dit 

zomerhuis is gedekt met een aankappend zadeldak. De boerderij ligt 

met het bedrijfsgedeelte gericht naar de Leusbroekerweg. 

Gevelindeling: De naar de Leusbroekerweg gerichte achtergevel van de boerderij 

bevat nog de oorspronkelijke symmetrische indeling, echter voorzien 

van grotendeels vernieuwde invullingen naar oorspronkelijk 

voorbeeld. Dit geldt ook voor het overgrote deel van de 

gevelopeningen in de overige gevels van het voormalige 

bedrijfsgedeelte van de boerderij. In de naar de straat gerichte gevel 

van het zomerhuis bevinden zich twee vensters met vernieuwde 6-

ruits schuifraam. 
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Waardenstelling Leusbroekerweg 5, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden en een aankappend rietgedekt 

zadeldak ter plaatse van het zomerhuis. Twee nieuwe bakstenen 

schoorstenen op de nok van de hoofdkap en één bakstenen 

schoorsteen op de nok van het dak van het zomerhuis. 

Verbouwingen: Jaren 1990.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op een nog goed als zodanig herkenbaar boerenerf met even 

ten oosten van de boerderij een evenwijdig aan de weg geplaatst 

bakhuis (ca. 1900) en aan de westzijde een forse bakstenen schuur. 

Ten westen van deze schuur staat nog een naoorlogse hooiberg van 

firma Vis met betonnen roeden en golfplaten kap. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als landgoedboerderij bij 

landgoed De Boom. Tevens is de boerderij met bijgebouwen 

van belang als markant onderdeel van het historische 

agrarische cultuurlandschap van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde krukhuisboerderij 

uit het eerste kwart van de negentiende eeuw, ontwikkeld 

vanuit het karakteristieke en streekeigen langhuistype. 

Ondanks diverse vernieuwingen bleef het oorspronkelijke 

karakter van de boerderij en het erf goed behouden. 

Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij vormt samen met de overige bijgebouwen op 

het erf een waardevol ensemble, dat bovendien aan dit deel 

van de Leusbroekerweg door zijn historische 

verschijningsvorm een zeer beeldbepalende positie inneemt. 

Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met 

het aansluitende agrarische cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven boerderij met erf en bijgebouwen uit de 

negentiende eeuw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de historische samenhang met het 

erf en de bijgebouwen.  

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde
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Waardenstelling Leusbroekerweg 5, Leusden gemeente Leusden

Samenvattend: De krukhuisboerderij met bijgebouwen vormt een 

beeldbepalend element aan dit deel van de Leusbroekerweg 

en is een markant onderdeel van het historisch agrarische 

cultuurlandschap. Tevens van belang als onderdeel van 

landgoed De Boom. De boerderij heeft 

architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype met 

krukhuis en de aanwezigheid van historische erfbebouwing.  
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Waardenstelling Leusbroekerweg 6, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Voormalige spoorwachterswoning, circa 1886-1890 gebouwd in 

traditioneel-ambachtelijke trant in opdracht van de Hollandsche 

IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) aan de spoorweg 

Amersfoort-Veenendaal. 

Bouwjaar: circa 1886-1990

Bouwtype: woonhuis, spoorwachterswoning

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags woonhuis met kap, Houten aanbouw met ingang tegen de 

achtergevel. Het oorspronkelijke volume is herkenbaar aan het in 

gele steen uitgevoerde metselwerk.

Gevelindeling: Deels in kleine gele baksteen in kruisverband gemetselde gevels met 

gemetselde bogen in rode steen boven de gevelopeningen. De op het 

voormalige spoor gerichte zuidwestgevel is de hoofdgevel. Deze 

heeft in het midden een groot venster met vernieuwd raam. In de 

topgevel een klein venster en fraaie sierankers. Links is de 

oorspronkelijke sprong behouden gebleven. In de overige gevels 

meest gewijzigde gevelopeningen. Houten aanbouw met 

hoofdingang tegen achtergevel.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met grote overstekken met windveren bij voor- en 

achtergevel, een dekking van rode verbeterde Hollandse pannen.

Verbouwingen: Invullingen van de gevelopeningen zijn merendeels vernieuwd. 

Bijzonderheden:  
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Waardenstelling Leusbroekerweg 6, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting: Het erf grenst aan de zuidwestzijde aan het voormalige spoor, 

waarvan het tracé nog aanwezig is. De voorgevel is gericht op het 

spoor, vandaar de evenwijdige ligging van het pand aan de 

Leusbroekweg.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als tastbare herinnering aan de 

de vroegere door HIJSM geïnitieerde spoorlijn Amersfoort – 

Veenendaal en daarmee aan de ontwikkeling van de 

infrastructuur in de tweede helft van de 19e eeuw. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als, ondanks latere 

verbouwingen, herkenbaar voorbeeld van een 

spoorwegbeambtenwoning uit circa 1885-1890.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De voormalige spoorwachterswoning ligt beeldbepalend in 

een bocht in de Leusbroekerweg en heeft ensemblewaarde 

met het nog herkenbare spoortracé, waarop de woning 

nadrukkelijk is georiënteerd. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofd- en kapvorm en in de opzet van de voorgevel goed 

herkenbaar gebleven dienstwoning uit de late 19e eeuw. Veel 

details zijn evenwel gewijzigd.

- Zeldzaamheid: Vanwege de bijzondere oorspronkelijke functie. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX X XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofd- en kapvorm goed herkenbare, wat betreft de 

functie zeldzame, kleine dienstwoning voor de spoorwegen 

uit circa 1885-1890. Er is vooral sprake van een hoge 

cultuurhistorische waarde en ensemblewaarde door de 

historische en nog zichtbare relatie met de oude spoorlijn 

Amersfoort – Veenendaal. 
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Waardenstelling Leusbroekerweg 11, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Met het bedrijfsgedeelte naar de weg gekeerde langhuisboerderij uit 

1880-1900 met aangebouwd zomerhuis. Erf en boerderij hoorden 

oorspronkelijk bij landgoed De Boom.  

Bouwjaar: 1880-1900

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels en aangebouwd zomerhuis, 

waardoor een L-vormige plattegrond ontstaat.  De boerderij is gedekt 

met een zadeldak met wolfeinden. Het zomerhuis met een 

aankappend zadeldak.  

Gevelindeling: De naar het noorden gerichte voorgevel van de boerderij heeft een 

symmetrische indeling met vier vensters met 2-ruits schuifraam en 

houten luiken. Ter hoogte van de zolderverdieping twee vensters met 

stolpraam. Aan de linker zijde gaat deze voorgevel over in de gevel 

van het aangebouwde zomerhuis. Dit geveldeel bevat twee vensters 

met 2-ruits schuifraam en houten luiken en één gewijzigd venster 

met stolpraam. Staafankers. 

De naar de Leusbroekerweg gekeerde achtergevel van de boerderij 

heeft een symmetrische indeling met getoogde deeltoegang met 

houten deeldeuren, rondboog stalvensters met ijzeren roedenraam, 

twee getoogde mestdeuren met opgeklampte houten deur en een 
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Waardenstelling Leusbroekerweg 11, Leusden gemeente Leusden

hooiluik met opgeklampte houten luiken en een rondboog bovenlicht 

met ijzeren roedenraam. Staafankers. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, waarvan het deel ter plaatse van het 

woonhuis gedekt is met gesmoorde Tuiles du Nord en het deel ter 

plaatse van het bedrijfsgedeelte met riet. Het zadeldak van het 

aangebouwde zomerhuis is gedekt met gesmoorde Oud Hollandse 

pannen. Op zowel de nok van de boerderij als op de nok van het 

aangebouwde zomerhuis een bakstenen schoorsteen. In het dak van 

het zomerhuis diverse niet oorspronkelijke dakvensters. 

Verbouwingen: 1947, 1962

Bijzonderheden: In de voorgevel (noord) is een gevelsteen opgenomen met het 

jaartal 1656, hetgeen mogelijk duidt op een oudere voorganger. 

Terreininrichting: Gelegen op een ruim boerenerf met even ten zuiden van de boerderij 

een hooiberg van firma Vis met betonnen roeden en golfplaten kap. 

Aan de westzijde van de boerderij staat een forse eenlaags bakstenen 

schuur op rechthoekige plattegrond onder een met gesmoorde Oud 

Hollandse pannen gedekt zadeldak met wolfeinden.  Vanaf de 

Leusbroekerweg is het erf toegankelijk via een korte oprit met eiken. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als landgoedboerderij bij 

landgoed De Boom. Tevens is de boerderij met bijgebouwen 

van belang als markant onderdeel van het historische 

agrarische cultuurlandschap van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij uit het 

laatste kwart van de negentiende eeuw, in het karakteristieke 

en streekeigen langhuistype en voorzien van een 

aangebouwd zomerhuis. 

Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij vormt samen met de overige historische 

bijgebouwen op het erf een waardevol ensemble, dat 

bovendien aan dit deel van de Leusbroekerweg door zijn 

historische verschijningsvorm een zeer beeldbepalende 

positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven boerderij met erf en bijgebouwen uit de 

late negentiende eeuw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de historische samenhang met het 

erf en de bijgebouwen.  
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Waardenstelling Leusbroekerweg 11, Leusden gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De langhuisboerderij met aangebouwd zomerhuis en 

historische bijgebouwen vormt een beeldbepalend element 

aan dit deel van de Leusbroekerweg en is een markant 

onderdeel van het historisch agrarische cultuurlandschap. 

Tevens van belang als onderdeel van landgoed De Boom. De 

boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege het 

bouwtype met aangebouwd zomerhuis en de aanwezigheid 

van historische erfbebouwing.  
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Waardenstelling Leusbroekerweg 13-15, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Even van de weg gelegen dubbele arbeiderswoning uit circa 1910-

1915, gebouwd in voor die periode kenmerkende overgangsstijl. Het 

pand is onderdeel van de lintbebouwing langs de Leusbroekerweg 

nabij de voormalige spoorlijn Amersfoort-Veenendaal.

 

Bouwjaar: 1913

Bouwtype: Dubbele arbeiderswoning

Architect: A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met rechthoekige plattegrond en dwarskap.

Gevelindeling: Gepleisterde gevels met bakstenen rollagen, tandlijst en gemetselde 

bogen boven de gevelopeningen. De voorgevel heeft vier (per woning 

twee) vensters met 6-ruits (schuif)ramen met houten paneelluiken. 

Ingangen in de zijgevels. 

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met de nok evenwijdig aan de voorgevel, gedekt met 

geglazuurde rode tuiles du nord. Bij de zijtopgevels houten 

overstekken met windveren. Centraal op het voorschild een brede 

dakkapel met lessenaarsdak en twee dubbele 4-ruits draairamen, 

gescheiden door een houten paneel. Centraal op de nok een 

gemetselde schoorsteen.

Verbouwingen: Lage rechthoekige vensters in de zijgevel.

Bijzonderheden: Schilderachtig contrastrijk kleurgebruik door combinatie van 

pleisterwerk, baksteen en geglazuurde rode pannen.
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Waardenstelling Leusbroekerweg 13-15, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met diepe voortuin, afgesloten door haag en 

recent tuinmuurtje. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een

relatief rijk uitgevoerde dubbele arbeiderswoning uit de 

vroege 20e eeuw. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld een dubbele arbeiderswoning in overgangsstijl uit 

de vroege 20e eeuw. Markant is het contrastrijke kleur- en 

materiaalgebruik, dat de woningen een fris en schilderachtig 

voorkomen geeft.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als onderdeel van de losse merendeels agrarische 

lintbebouwing langs de Leusbroekerweg, te midden van 

andere karakteristieke panden.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven dubbele woning.

- Zeldzaamheid: Vanwege de in Leusden weinig voorkomende typologie en

bouwstijl.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

X XXX XX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Markante en gave vroeg 20e-eeuwse dubbele woning met 

bijzondere verschijningsvorm, kleur- en materiaalgebruik is 

van architectuurhistorisch belang en van beeldbepalende 

waarde binnen de lintbebouwing langs de Leusbroekerweg. 
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Waardenstelling Leusbroekerweg 17-19, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: T-, of dwarshuisboerderij met aangebouwd zomerhuis/bakhuis, 

gelegen aan de noordzijde van de Leusbroekerweg en gebouwd in de 

tweede helft van de negentiende eeuw. 

Bouwjaar: 1850-1900

Bouwtype: T-, of dwarshuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een T-vormige plattegrond, 

gedekt door twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken met 

wolfeinden. Tegen de linker zijgevel (west) van het voorhuis staat een 

lager eenlaags bouwdeel (zomerhuis/bakhuis) met bakstenen gevels 

onder een zadeldak. 

Gevelindeling: De  vijf vensterassen brede voorgevel (zuid) van het voorhuis bevat 

vier vensters met gewijzigd enkelruits raam en enkelruits bovenlicht. 

In de tweede vensteras van links de entree met dubbele houten 

paneeldeuren met sierrooster en een enkelruits bovenlicht. Boven de 

gevelopeningen zijn gepleisterde velden uitgevoerd. De voorgevel 

(zuid) van het links op het voorhuis aansluitende zomerhuis/bakhuis 

bevat drie vensters met enkelruits raam en 3-ruits bovenlicht. 

Dakvorm/dakbedekking: Het voorhuis heeft een zadeldak met wolfeinden en is gedekt met 

gesmoorde Oud Hollandse pannen. Het aan de achterzijde hier haaks 

op aansluitende zadeldak met wolfeind van het bedrijfsgedeelte is 

gedekt met riet. Het zadeldak van het links op het voorhuis 
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Waardenstelling Leusbroekerweg 17-19, Leusden gemeente Leusden

aansluitende zomerhuis/bakhuis is gedekt met gesmoorde Oud 

Hollandse pannen. 

Verbouwingen: 1952, 1975, 1983

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als in hoofdvorm nog goed als 

zodanig herkenbare dwarshuisboerderij uit de tweede helft 

van de negentiende eeuw, voorzien van een aangebouwd 

zomerhuis/bakhuis. De boerderij is onderdeel van de 

oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de 

Leusbroekerweg en vormt een markant onderdeel van het 

historische agrarische cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in sobere doch statige 

baksteenarchitectuur uitgevoerde dwarshuisboerderij uit de 

tweede helft van de negentiende eeuw, voorzien van een 

aangebouwd zomerhuis/bakhuis. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de markante hoofdvorm met dwarshuis en aangebouwd 

zomerhuis/bakhuis vormt het pand een beeldbepalend 

element aan dit gedeelte van de Leusbroekerweg. Er is tevens 

sprake van ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm goed herkenbaar gebleven T-, of 

dwarshuisboerderij met aangebouwd zomerhuis/bakhuis uit 

de tweede helft van de negentiende eeuw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Dwarshuisboerderij met aangebouwd zomerhuis/bakhuis uit 

de tweede helft van de negentiende eeuw, uitgevoerd in 

sobere maar statige baksteenarchitectuur. Het in hoofdvorm 

goed behouden gebleven pand vormt een beeldbepalend 

element aan dit deel van de Leusbroekerweg. 
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Waardenstelling Leusbroekerweg 21, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Op enige afstand van de Leusbroekerweg gelegen T-, of 

dwarshuisboerderij uit 1911, uitgevoerd in eenvoudige maar 

zorgvuldig gedetailleerde baksteenarchitectuur. 

Bouwjaar: 1911

Bouwtype: T-, of dwarshuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond en gedekt door een gekoppeld schild- en zadeldak. De 

gevels van het dwars geplaatste voorhuis zijn hoger opgetrokken dan 

het hier achter op aansluitende bedrijfsgedeelte.  

Gevelindeling: De naar de Leusbroekerweg gerichte voorgevel van het voorhuis is 

vier vensterassen breed en heeft een symmetrische indeling met vier 

vensters met 6-ruits schuiframen en houten luiken. Boven de 

vensters een markante strek met subtiel siermetselwerk. Centraal in 

de gevel een door de goot stekend dakhuisje met overkragende 

bakstenen wangen, onder aankappend zadeldakje. Dit dakhuisje 

bevat een venster met stolpraam met roeden. Boven in de gevel 

muurankers ‘MCMXI’. De entree bevindt zich in de rechter zijgevel. 

In de zijgevels van het achterliggende bedrijfsgedeelte betonnen 

stalvensters en getoogde mestdeuren met opgeklampte houten 

deuren. Boven in de zijgevels een decoratieve tandlijst. 
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Waardenstelling Leusbroekerweg 21, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Het voorhuis wordt gedekt door een schilddak met licht zwenkende 

dakschilden en gesmoorde kruispannen. Op de nok twee bakstenen 

schoorstenen met bolvormige topornamenten. In het voordakvlak 

een door de goot stekend dakhuisje. Het bedrijfsgedeelte wordt 

gedekt door een haaks op het dak van het voorhuis aansluitend 

zadeldak, gedekt met gesmoorde kruispannen. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als in hoofdvorm en detaillering 

nog goed als zodanig herkenbare dwarshuisboerderij uit 

1911. De boerderij is onderdeel van de oorspronkelijke 

agrarische lintbebouwing aan de Leusbroekerweg en vormt 

een markant onderdeel van het historische agrarische 

cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in sobere doch statige 

baksteenarchitectuur uitgevoerde dwarshuisboerderij uit 

1911. Het boerderijtje is bescheiden van omvang, maar heeft 

door zijn hoofdvorm, gevelindeling en zorgvuldige detaillering 

een statige uitstraling.  

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door de markante hoofdvorm met dwarshuis vormt het pand 

een beeldbepalend element aan dit gedeelte van de 

Leusbroekerweg. Er is tevens sprake van ensemblewaarde 

met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering goed herkenbaar gebleven T-, of 

dwarshuisboerderij uit 1911. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de detaillering. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Dwarshuisboerderij uit 1911, uitgevoerd in sobere maar 

statige baksteenarchitectuur. Het in hoofdvorm en 

detaillering goed behouden gebleven pand vormt een 

beeldbepalend element aan dit deel van de Leusbroekerweg.
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Waardenstelling Leusbroekerweg 24, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Markant aan de knik in de Leusbroekerweg gelegen landhuisje uit 

1951. Het pand werd gebouwd in Delftse Schoolstijl naar ontwerp 

van architect M.J. Klijnstra, in opdracht van mej. A.A. De Beaufort. 

Het werd gebouwd op de fundamenten van een in 1941 gebouwde 

woning. Deze werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door brand 

verwoest. 

Bouwjaar: 1951

Bouwtype: Landhuis

Architect: M.J. Klijnstra

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak. Het hoofdvolume is aan de 

rechter zijde (zuid) voorzien van een iets van de voorgevel 

terugliggende uitbouw onder aankappend lessenaarsdak.

Gevelindeling: Vensters met roedenramen met en zonder luiken. De voor- en 

achtergevel zijn voorzien van uitkragende schouders. De voorgevel 

van het hoofdvolume heeft een symmetrische indeling met op de 

begane grond een breed venster met drie gekoppelde ramen met 

roede en houten luiken. In de geveltop twee vensters met stolraam 

met roede. De licht getoogde entree met afgeschuinde dagkanten 

bevindt zich in de uitbouw in de rechter zijgevel en bevat een houten 

deur met roedenraam. De stoep voor de entree wordt begeleidt door 

een bakstenen plantenbak. 
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Waardenstelling Leusbroekerweg 24, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met licht zwenkende dakvlakken en gesmoorde 

kruispannen. Op de nok een bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Gevelsteen met de tekst: ‘Eerste steen gelegd door mej. A.A. de 

Beaufort 1-6-1951’.

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als landhuisje gebouwd in het 

kader van de wederopbouw. Het pand werd in 1951 

gebouwd op de fundamenten van het tijdens WO II 

verwoeste woonhuis uit 1941.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een landhuisje uit de wederopbouwperiode in 

de voor die tijd karakteristieke Delftse Schoolstijl. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het pand is markant vrijstaand gelegen aan een knik in de 

Leusbroekerweg, waar het door zijn karakteristieke 

vormgeving en detaillering een beeldbepalende rol speelt.  

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

landhuisje uit de wederopbouw periode.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, detaillering en als voorbeeld van een 

woonhuis uit de wederopbouwperiode. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In 1951 in het kader van de wederopbouw herbouwde 

woning, gebouwd in karakteristieke Delftse Schoolstijl.  

Markant en vrijstaand gelegen aan een knik in de 

Leusbroekerweg. 
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Waardenstelling Lockhorsterweg 1, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Dienstwoning van landgoed ‘De Hertekop’, gebouwd in 1917 in 

Chaletstijl naar ontwerp van architecten J. en L. Smalen, in opdracht 

van J.L. Baronesse van Hardenbroek. Het pand wordt ‘Kleine 

Hertekop’ genoemd. 

Bouwjaar: 1917

Bouwtype: dienstwoning

Architect: J. en L. Smalen 

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met grof gepleisterde bakstenen gevels op een 

samengestelde plattegrond en gedekt door een samengestelde kap 

met ongelijke goothoogtes. 

Gevelindeling: De asymmetrische gevels bevatten vensters met houten en stalen 

roedenramen. Rondboog entree in de oostelijke gevel met houten 

deur met roedenraam en uitkragende zijlichten met stalen 

roedenramen. In de westgevel een houten balkon onder het forse 

dakoverstek. 

Dakvorm/dakbedekking: Samengestelde kap met overstek en verschillende goothoogtes, 

gedekt met rode pannen. In het zuidelijke en noordelijke dakvlak een 

forse dakkapel onder aankappend zadeldak. 

Verbouwingen: 1917-1940, 1940, 1947

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met bosachtige inrichting. Even ten oosten 

van het pand staat evenwijdig aan de Lockhorsterweg een eenlaags 
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Waardenstelling Lockhorsterweg 1, Leusden gemeente Leusden

schuur met gepotdekselde gevels onder een met rode pannen gedekt 

zadeldak. Vensters met houten roedenramen. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als (voormalige) dienstwoning 

bij het landgoed ‘de Hertekop’, gebouwd in 1917.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang vanwege het markante 

bouwtype en de schilderachtige opzet met grofgepleisterde 

gevels, samengesteld dak met verschillende goothoogtes en 

overstek, balkon en roedenramen. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het object is markant gelegen in een boomrijke entourage 

aan de zuidzijde van de Lockhorsterweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven 

(voormalige) dienstwoning uit 1917.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een landgoed.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Schilderachtig vormgegeven voormalige dienstwoning met 

schuur uit 1917, uitgevoerd in een aan de Chaletstijl 

refererende nieuw-historiserende stijl, markant gelegen aan 

de zuidzijde van de Lockhorsterweg. 
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Waardenstelling Lockhorsterweg 1A, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan de noordzijde van de Lockhorsterweg gelegen langhuisboerderij 

uit de negentiende eeuw. Het pand ligt met het bedrijfsgedeelte naar 

de weg gericht. Aan de noordzijde van de boerderij staat nog een 

zomerhuis/bakhuis.

Bouwjaar: 1800-1900

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Rechts voor 

de voorgevel (noordzijde) staat een eenlaags zomerhuis/bakhuis met 

bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond. Dit gebouwtje 

wordt gedekt door een zadeldak.

Gevelindeling: De boerderij ligt met het bedrijfsgedeelte naar de weg (zuid) gekeerd. 

Deze achtergevel heeft een symmetrische indeling met centraal in de 

gevel de deeltoegang met dubbele houten deeldeuren. Aan 

weerszijden hiervan een stalvenster met roedenraam en een toegang 

met houten opgeklampte deur. In de geveltop een rond venster met 

roedenraam aan weerszijden van een hooiluik. De gevels van het 

voorhuis zijn iets hoger opgetrokken. De voorgevel heeft een 

asymmetrische indeling. De gevels van de boerderij bevatten diverse 

nieuw ingevulde vensters en toegangen. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden en vernieuwde dakbedekking.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Rechts voor de voorgevel (aan de noordzijde van de boerderij) staat 

een eenlaags zomerhuis/bakhuis met bakstenen gevels op een 

rechthoekige plattegrond, gedekt met een zadeldak met overwegend 

Google maps
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Waardenstelling Lockhorsterweg 1A, Leusden gemeente Leusden

rode Oud Hollandse pannen. De overige bebouwing op het erf heeft 

geen bijzondere erfgoedwaarde. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig 

herkenbare langhuisboerderij met zomerhuis/bakhuis uit de 

negentiende eeuw. Het ensemble vormt bovendien een 

waardevol onderdeel van het historische agrarisch 

cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een traditioneel opgezette langhuisboerderij 

uit de negentiende eeuw, met bijbehorend 

zomerhuis/bakhuis.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Boerderij met bakhuis vormt een waardevol en 

beeldbepalend ensemble aan de noordzijde van de 

Lockhorsterweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven boerderij met zomerhuis/bakhuis uit de 

negentiende eeuw. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het ensemble met zomerhuis/bakhuis is er enige 

zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De langhuisboerderij met zomerhuis/bakhuis uit de 

negentiende eeuw, gelegen aan de noordzijde van de 

Lockhorsterweg vormt een markant en beeldbepalend 

ensemble aan dit deel van de weg.  
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Waardenstelling Lockhorsterweg 2, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: T-, of dwarshuisboerderij met bijgebouwen uit de periode 1870-1880, 

behorend bij landgoed ‘de Lockhorst’. De boerderij ligt even ten 

noorden van het landhuis ‘de Lockhorst’ en aan de oostzijde van de 

oprijlaan naar het landhuis. 

Bouwjaar: 1870-1880

Bouwtype: T-, of dwarshuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels en gepleisterde plint op een T-

vormige plattegrond, gedekt door twee haaks op elkaar geplaatste 

zadeldaken. 

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met 

centraal in de gevel de entree houten deur met roedenraam en 

bovenlicht met roede. Aan weerszijden hiervan twee vensters met 6-

ruits schuifraam en houten luiken. Boven de gevelopeningen 

anderhalf steens strekken in rode en gele baksteen. Op de hoeken 

van de voorgevel uitgemetselde hoekpilasters. De voorgevel wordt 

afgesloten door een kroonlijst. Een venster in de rechter zijgevel 

(zuid) van het voorhuis is gewijzigd in een toegang. In beide 

geveltoppen een venster met 4-ruits schuifraam. In de zijgevels van 

het bedrijfsgedeelte rondboog stalvensters en getoogde mestdeuren 

met houten opgeklampte deuren. 
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Waardenstelling Lockhorsterweg 2, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken, gedekt met gesmoorde 

Oud Hollandse pannen. In het voordakvlak (west) van het voorhuis 

een nieuwe plat gedekte dakkapel.

Verbouwingen: 1948, 1972

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen aan de oprijlaan naar het landhuis. Op het erf nog diverse 

bijgebouwen, zoals een 4-roedige hooiberg met rieten kap en houten 

roeden en een forse bakstenen eenlaags schuur onder zadeldak, 

gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Deze schuur heeft 

dezelfde detaillering als het bedrijfsgedeelte van de boerderij. Achter 

de boerderij staat een gepotdekselde houten schuur/schaapskooi 

met bakstenen zijgevels onder een deels met pannen en deels met 

riet gedekt zadeldak met wolfeinden. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als T-, of dwarshuisboerderij uit 

de periode 1870-1880, behorend bij landgoed ‘de Lockhorst’. 

De boerderij met bijgebouwen vormt bovendien een 

waardevol onderdeel van het historische agrarische 

cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een T-, of dwarshuisboerderij uit de periode 

1870-1880. De boerderij is voorzien van een statig voorhuis 

met kroonlijst en hoekpilasters. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Samen met de bijgebouwen op het erf vormt de boerderij 

een waardevol ensemble. Tevens is er sprake van een hoge 

situationele waarde door de ligging nabij het landhuis ‘de 

Lockhorst’ op nr. 4. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven T-

boerderij met bijgebouwen uit de periode 1870-1880. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, de gave hoofdvorm en detaillering, 

het ensemble met de bijgebouwen en als en als onderdeel van 

het landgoed ‘de Lockhorst’. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Boerderij met bijgebouwen uit de periode 1870-1880, 

behorend bij het landgoed ‘de Lockhorst’. Het ensemble is 
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Waardenstelling Lockhorsterweg 2, Leusden gemeente Leusden

markant gelegen aan de oprijlaan naar en in de directe 

nabijheid van het landhuis ‘de Lockhorst’. 
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Waardenstelling Lockhorsterweg 4, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Landhuis ‘de Lockhorst’ uit 1928, gebouwd op de plaats van een 

oudere voorganger, naar ontwerp van architect M.J. Klijnstra in 

nieuw-historiserende trant. Het werd uitgevoerd in opdracht van 

Elisabeth Becker en Catharinus Pels Rijcken. 

Bouwjaar: 1928

Bouwtype: Landhuis

Architect: M.J. Klijnstra

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Tweelaags pand met bakstenen gevels op een U-vormige plattegrond 

onder een samengesteld en licht zwenkend schilddak. Rechts en links 

aansluitend op de voorgevel een schuinlopende bakstenen muur. 

Gevelindeling: Het landhuis heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel 

(noordoost gevel) met centraal in de gevel een forse entreepartij met 

portiek met zuilen en houten deur met gekoppelde zijlichten met 

glas-in-lood. Boven de entree een forse raampartij met gekoppelde 

ramen met glas-in-lood. Aan weerszijden van deze middenpartij 

gekoppelde vensters met roedenramen, soms voorzien van houten 

luiken. 

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld licht zwenkend schilddak gedekt met gesmoorde Oud 

Hollandse pannen. Diverse dakkapellen met roedenramen onder 

aankappend schilddak. Op de hoeken van de nok van de kap twee 

forse bakstenen schoorstenen. 

Verbouwingen:
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Waardenstelling Lockhorsterweg 4, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden: Links boven in de voorgevel een gietijzeren bel. 

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. Het 

landhuis ligt aan het einde van een vanaf de Lockhorsterweg naar het 

zuiden lopende oprijlaan. Even ten noorden van het landhuis staat 

een koetshuis (1870-1880). Dit is een eenlaags pandje met 

gepleisterde gevels op een rechthoekige plattegrond onder een 

zadeldak. Aan de noordzijde voorzien van een uitbouw onder 

lessenaarsdak. In de westelijke gevel van dit koetshuis een getoogde 

inrijdeur met dubbele opgeklampte houten deuren met ruit. Boven in 

de geveltop een venster met stolpraam met roeden. In de rechter 

zijgevel een door de goot stekend dakhuis met hijsluik.  

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als landhuis van landgoed ‘de 

Lockhorst’, gebouwd in 1928 ter vervanging van een ouder 

huis. Het landgoed behoort tot een reeks landgoederen die 

aan de Heiligenbergerweg zijn gelegen. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar en 

gaaf voorbeeld van een landhuis uit 1928, uitgevoerd in een 

nieuw-historiserende trant naar ontwerp van architect M.J. 

Klijnstra. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het landhuis is het hoofdgebouw van het landgoed ‘de 

Lockhorst’ en is markant gelegen midden in een parkachtige 

aanleg aan het einde van een oprijlaan. Het gebouw vormt 

samen met het nabijgelegen koetshuis, maar ook met de iets 

naar het noorden en langs de oprijlaan gelegen agrarische 

bebouwing van Lockhorsterweg 2 een karakteristiek 

ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering zeer gaaf bewaard gebleven 

landhuis uit 1928.

- Zeldzaamheid: Vanwege het en als onderdeel van het landgoed ‘de 

Lockhorst’.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Fors landhuis genaamd ‘de Lockhorst’ uit 1928 in nieuw-

historiserende trant, hoofdgebouw van landgoed ‘de 

Lockhorst. Samen met het koetshuis uit 1870-1880 markant 

gelegen in een groene aanleg aan het einde van een oprijlaan 

en waardevol onderdeel van een karakteristiek ensemble met 

de bebouwing van Lockhorsterweg 2. 
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Waardenstelling Maanweg 31, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan het noordelijke deel (eigen weg) van de Maanweg gelegen 

boerenerf met langhuisboerderij uit 1883 en bijbehorende schuur en 

wagenschuur. 

Bouwjaar: 1883

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.  

Gevelindeling: De naar de weg gekeerde achtergevel (oost) van de boerderij heeft 

een symmetrische indeling met centraal in de gevel een getoogde 

deeltoegang met houten deeldeuren en uitgemetselde wenkbrauw 

en gevelsteen met jaartal 1883. Rechts en links hiervan korfboog 

staltoegangen met opgeklampte houten deuren. Boven de 

deeldeuren een getoogd hooiluik met houten luiken en 

uitgemetselde wenkbrauw. Verder drie rondboog stalvensters met 

ijzeren roedenraam. In de noordelijke zijgevel afwisselend getoogde

stalvensters met ijzeren roedenraam en korfboogvormige 

mestdeuren met opgeklampte houten deuren. Ter plaatse van het 

woongedeelte gewijzigde gevelopeningen en geheel rechts in de 

noordelijke zijgevel een kelderlicht met diefijzers. In de voorgevel 

(west) vensters met enkelruits schuifraam, enkelruits bovenlicht en 

houten luiken en twee vensters met stolpraam. 
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Waardenstelling Maanweg 31, Leusden gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: Riet gedekt zadeldak met wolfeinden. In beide zijdakvlakken een drie 

pannen hoge dakspiegel met gesmoorde Oud Hollandse pannen. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Gevelsteen met jaartal 1883.

Terreininrichting: Gelegen aan het noordelijke deel (zijweg, tevens eigen weg) van de 

Maanweg op een erf met forse eenlaags bakstenen schuur (aan 

noordelijke zijde van de boerderij) onder zadeldak met wolfeinden. 

Dit dak is gedekt met gesmoorde pannen. Houten opgeklampte 

deeldeuren en hooiluik, houten opgeklampte mestdeuren. Ten 

oosten van deze schuur staat een houten wagenschuur onder 

zadeldak met gesmoorde Oud Hollandse pannen. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig 

herkenbare traditionele langgevelboerderij met bijgebouwen 

uit 1883. Tevens van belang als waardevol en markant 

onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als nog goed herkenbaar 

voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant 

gebouwde boerderij, van het karakteristieke en streekeigen 

langhuistype. Veeschuur en wagenschuur hebben 

typologische waarde. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel aan dit deel van de Maanweg, 

waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm, 

met de bijgebouwen en het erf een opvallende positie 

inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf. Woongedeelte in details deels gewijzigd. 

De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.

Zeldzaamheid: In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het 

erf met bijgebouwen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Langhuisboerderij uit 1883 met schuur en wagenschuur, 

markant gelegen aan een zijweg van de Maanweg.  Vooral 

van belang in samenhang met de historische bijgebouwen. 

Het geheel vormt een karakteristiek en beeldbepalend 

element aan dit deel van de Maanweg.
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Waardenstelling Moorsterweg 11, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit de eerste helft van de negentiende eeuw met 

schuur, gelegen aan de oostelijke zijde en op enige afstand van de 

Moorsterweg. De boerderij werd vergroot in 1873. 

Bouwjaar: 1800-1850

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, zadeldak met wolfeinden. 

Gevelindeling: Bijna symmetrisch ingedeelde voorgevel met geheel links een smaller 

venster dan geheel rechts. De vensters in deze voorgevel bevatten op 

de begane grond gewijzigde invullingen met enkelruits raam en 

enkelruits bovenlicht. Houten luiken. Ter hoogte van de 

zolderverdieping een gedeeld venster met vernieuwde draairamen 

en houten luiken. De voorgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten 

door een rollaag en vlechtingen. Staafankers. In de linker zijgevel 

(zuid) ter plaatse van het woongedeelte vensters met schuifraam en 

bovenlicht met roede en luiken. Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte 

afwisselend stalvensters met stalen roedenramen en mestdeuren 

met opgeklampte houten deuren. 

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Bakstenen schoorsteen op de 

nok en in het rechter (noord) dakvlak. 

Verbouwingen: 1873, 1972
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Waardenstelling Moorsterweg 11, Leusden gemeente Leusden

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Het erf ligt iets van de Moorsterweg af en is bereikbaar via een 

oprijlaan (eigen weg). Aan de noordzijde van de boerderij staat een 

forse eenlaags bakstenen schuur onder een met pannen gedekt 

zadeldak. In de naar de Moorsterweg gerichte voorgevel zijn 

getoogde gevelopeningen zichtbaar. Toegang met 3-ruits bovenlicht 

en houten deur en vensters met stalen roedenramen. Tevens een 

hooiluik met opgeklampte houten luiken. In de noordelijke zijgevel 

afwisselend getoogde stalvensters en getoogde mestdeuren. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit de negentiende eeuw. 

Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap 

van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als vooral in 

hoofdvorm nog goed voorbeeld van een in traditioneel-

ambachtelijke trant gebouwde boerderij, oorspronkelijk van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype. De forse 

veeschuur heeft typologische waarde. 

Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing 

langs de Moorsterweg, waar de boerderij door zijn 

historische verschijningsvorm, met de bijgebouwen en het erf 

een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een 

belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf, in details deels gewijzigd. De 

oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht is de boerderij algemeen voorkomend. 

In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het 

erf met forse schuur is er wel sprake van 

zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De negentiende-eeuwse langhuisboerderij is vooral van 

belang in samenhang met het erf en de naastgelegen schuur. 

Het geheel vormt een karakteristiek en beeldbepalend 

element te midden van de agrarische lintbebouwing aan de 
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Waardenstelling Moorsterweg 11, Leusden gemeente Leusden

Moorsterweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het 

aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Moorsterweg 13, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Even van de weg gelegen en via een zijweg bereikbare 

langhuisboerderij uit de periode 1850-1900 met hooibergen en 

bakhuis. De boerderij is tegenwoordig geheel verbouwd tot woning. 

Bouwjaar: 1850-1900

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond en gedekt met een zadeldak met wolfeinden. 

Gevelindeling: De oorspronkelijke indeling van de naar het westen gerichte 

achtergevel is behouden gebleven, de invullingen van de openingen 

zijn grotendeels gewijzigd. De indeling van de zuidelijke zijgevel is op 

punten gewijzigd en de overgebleven oorspronkelijke 

gevelopeningen hier zijn voorzien van vernieuwde en gewijzigde 

invullingen. De voorgevel en noordelijke zijgevel zijn niet zichtbaar 

vanaf de weg. 

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Op de nok een nieuwe 

bakstenen schoorsteen. Tevens diverse niet oorspronkelijke 

dakvensters. 

Verbouwingen: 1950-1955

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Het erf ligt op ruime afstand van de Moorsterweg en is bereikbaar via 

een slingerende zijweg. Even ten zuiden van de boerderij staan een 3-
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Waardenstelling Moorsterweg 13, Leusden gemeente Leusden

roedige en een 4-roede hooiberg met houten roeden en golfplaten 

dak. Aan de noordzijde van en haaks op de boerderij staat een 

eenlaags zomerhuis/bakhuis met bakstenen gevels onder een met 

rode pannen gedekt zadeldak. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij en bijgebouwen uit tweede 

helft van de negentiende eeuw. Onderdeel van het 

historische agrarische cultuurlandschap van Leusden.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als vooral in 

hoofdvorm nog goed voorbeeld van een in traditioneel-

ambachtelijke trant gebouwde boerderij, in het 

karakteristieke en streekeigen langhuistype. 

Zomerhuis/bakhuis en hooibergen hebben typologische 

waarde. 

Situationele- en 

ensemblewaarden: Het erf is vrijwel niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Er is 

wel sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het erf 

en de genoemde bijgebouwen en het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In gave boerderij, in details deels sterk gewijzigd. De 

oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht is de boerderij algemeen voorkomend. 

Het zomerhuis/bakhuis en de hooibergen zijn vrij schaars 

geworden historische bijgebouwen. In relatie tot de redelijk 

gave landschappelijke context en het erf is er wel sprake van 

zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX X XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm goed bewaarde langhuisboerderij is vooral 

van belang in samenhang met de historische bijgebouwen en 

het erf. Het geheel is een markant onderdeel van het 

historische agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Ooievaarshorsterweg 3, Leusden gemeente Leu

Algemene beschrijving object: Onderwijzerswoning uit 1883, gelegen aan de noordzijde van de 

Ooievaarshorsterweg en gebouwd in een eclectische trant op 

grondgebied van landgoed Den Treek. Het pand sluit links aan op de 

lagere school uit hetzelfde bouwjaar.  

Bouwjaar: 1883

Bouwtype: Onderwijzerswoning

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Half vrijstaand eenlaags pand met bakstenen gevels op een 

rechthoekige plattegrond, gedekt door een afgeknot schilddak.  

Gevelindeling: De voorgevel heeft een symmetrische indeling met centraal in de 

gevel een risaliet met een door de goot stekend dakhuis met tuit. In 

dit risaliet is een getoogde entree opgenomen met vernieuwde 

houten deur met roedenraam en een bovenlicht met roede. Aan 

weerszijden van het risaliet een getoogd venster met 6-ruits 

schuifraam. Deze worden herhaald in de rechter zijgevel. Het 

metselwerk is verlevendigd met gepleisterde speklagen (in het 

risaliet), segmentbogen en gepleisterde geprofileerd lijstwerk. Tevens

een gepleisterde plint. Het venster in het dakhuis bevat 2-ruits 

draairamen en een 2-ruits bovenlicht en is voorzien van een 

gepleisterde wenkbrauw. 

Dakvorm/dakbedekking: Afgeknot schilddak, gedekt met gesmoorde kruispannen. In het 

voordakvlak een door de goot stekend dakhuis onder flauw hellend 
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Waardenstelling Ooievaarshorsterweg 3, Leusden gemeente Leu

zadeldak. In het rechter (oost) dakvlak een dakkapel onder 

lessenaarsdak. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Maakt deel uit van een scholencomplexje aan de 

Ooievaarshorsterweg dat onderdeel is van landgoed Den Treek. 

Terreininrichting: Het terrein wordt aan de voorzijde afgesloten door een niet 

oorspronkelijk ijzeren hekwerk. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig 

herkenbare onderwijzerswoning uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw. Tevens van belang als onderdeel van een 

scholencomplexje op landgoed Den Treek. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

karakteristieke eclectische trant gebouwde 

onderwijzerswoning uit het laatste kwart van de negentiende 

eeuw, met opvallende hoofdvorm en subtiele detaillering. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het object vormt de oostelijke afsluiting van een 

scholencomplexje aan de noordzijde van de 

Ooievaarshorsterweg. Hier neemt het pand, tezamen met de 

naastgelegen bebouwing een zeer in het oog springende en 

beeldbepalende positie in. Het gebouw is dan ook een 

onlosmakelijk onderdeel van dit bebouwingsensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf 

bewaard gebleven (voormalige) onderwijzerswoning uit 

1883.

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype, de detaillering en als 

onderdeel van een ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Voormalige onderwijzerswoning uit 1883, gelegen aan de 

noordzijde van de Ooievaarshorsterweg en een onlosmakelijk 

onderdeel van een scholenscomplexje op landgoed Den 

Treek.  
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Waardenstelling Ooievaarshorsterweg 4, Leusden gemeente Leu

Algemene beschrijving object: Lagere school uit 1883 in sobere eclectische trant, tegelijk gebouwd 

met de naastgelegen onderwijzerswoning op nr. 3 op grondgebied 

van landgoed Den Treek. 

Bouwjaar: 1883

Bouwtype: Schoolgebouw

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond en gedekt door een schilddak. Het pand sluit rechts 

(oost) aan op de onderwijzerswoning uit dezelfde periode. Aan de 

linker (west) zijde jongere uitbreidingen.  

Gevelindeling: De naar de Ooievaarshorsterweg gekeerde voorgevel heeft een 

symmetrische indeling met grote niet oorspronkelijke vensters met 

een 9-ruits verdeling. De gevel wordt door uitgemetselde pilasters 

met gepleisterde banden in twee vensterassen verdeeld. De aan de 

linker zijde aangebouwde uitbreidingen bestaan uit een eenlaags 

bouwvolume met plat dak en een hierop aansluitend eenlaags 

bouwvolume met licht hellend zadeldak. De naar de weg gekeerde 

voorgevel van deze aanbouwen bevatten elk een fors meerruits 

venster en zijn voorzien van subtiel siermetselwerk. 

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak met gesmoorde Tuiles du Nord. 

Verbouwingen: 1950 (o.a. uitbreiding naar rechts), 1956, 1970
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Waardenstelling Ooievaarshorsterweg 4, Leusden gemeente Leu

Bijzonderheden: Maakt deel uit van een scholencomplexje aan de 

Ooievaarshorsterweg dat onderdeel is van landgoed Den Treek.

Terreininrichting: Het pand wordt van de weg gescheiden door een open terrein, dat 

voorheen in gebruik was als schoolplein. Het houten hekwerk aan de 

voorzijde is niet oorspronkelijk. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden:

Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig 

herkenbaar schoolgebouwtje uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw. Tevens van belang als onderdeel van een 

scholencomplexje dat gebouwd werd op landgoed Den Treek. 

De uitbreiding uit de jaren 1950 is een waardevolle tijdslaag 

die iets verteld over de geschiedenis van de school.  

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

sobere eclectische trant gebouwd schooltje uit het laatste 

kwart van de negentiende eeuw, met opvallende hoofdvorm 

en subtiele detaillering. De uitbreiding uit de jaren 1950 is 

kenmerkend voor de sobere bouwstijl uit de naoorlogse 

periode. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het object vormt een onlosmakelijk onderdeel van een 

scholencomplexje aan de noordzijde van de 

Ooievaarshorsterweg. Hier neemt het pand, tezamen met de 

naastgelegen bebouwing en in het bijzonder met de op de 

rechter gevel aansluitende onderwijzerswoning, een zeer in 

het oog springende en beeldbepalende positie in. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering gewijzigd 

schoolgebouwtje uit 1883 met karakteristieke uitbreiding uit 

1950. De oorspronkelijke functie is nog duidelijk herkenbaar. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Voormalig schoolgebouw uit 1883 met uitbreiding uit 1950, 

gelegen aan de noordzijde van de Ooievaarshorsterweg en 

een onlosmakelijk onderdeel van een historisch 

scholenscomplexje dat werd gebouwd op landgoed Den 

Treek.
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Waardenstelling Ooievaarshorsterweg 5, Leusden gemeente Leu

Algemene beschrijving object: Voormalige bewaarschool, gebouwd in 1919 in opdracht van de 

familie De Beaufort op landgoed Den Treek, en naar ontwerp van 

architect A. Pothoven in een eclectische trant met elementen uit de 

Chaletstijl. In 1951 door architecten H.A. en G. Pothoven naar rechts 

uitgebreid. 

Bouwjaar: 1919

Bouwtype: Schoolgebouw

Architect: A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde 

plattegrond onder gekoppelde zadeldaken. 

Gevelindeling: Een in rooilijn verspringende voorgevel (zuid) met links het naar 

voren springende oudste deel. Dit geveldeel heeft een topgevel met 

decoratieve verticale houten delen en twee door houten pijlers en 

schoren gesteunde inpandige portieken. In dit geveldeel gekoppelde

 vensters met ramen met roedenverdeling en enkelruits ramen. In elk 

portiek een entree met houten paneeldeur en bovenlicht met 

roedenraam. In de geveltop een keperboogvormig venster met 

roedenraam. Gedecoreerde windveren. In de linker zijgevel grote 

gekoppelde (school)vensters en een ingang met houten deur met 

ruiten. Het rechter en terug liggende deel van de voorgevel is 

onderdeel van de uitbreiding uit de jaren 1950. Dit geveldeel wordt 
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Waardenstelling Ooievaarshorsterweg 5, Leusden gemeente Leu

gekenmerkt door drie forse gekoppelde vensters met roedenramen 

in het bovenste deel en enkelruits ramen in het onderste deel. 

Dakvorm/dakbedekking: Twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken gedekt met gesmoorde 

Oud Hollandse pannen. 

Verbouwingen: 1951, 1955, 1983.

Bijzonderheden: Maakt deel uit van een scholencomplexje aan de 

Ooievaarshorsterweg dat onderdeel is van landgoed Den Treek. 

Gevelsteen met de tekst: De eerste steen gelegd door W.H. De 

Beaufort oud 4 jaar, 17 mei 1919’. Tevens plaquette met de tekst 

‘Bewaarschool’. 

Terreininrichting:  Het voormalige schoolplein aan de voorzijde van het gebouw is 

tegenwoordig ingericht als siertuin. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig 

herkenbare bewaarschool uit 1919 met uitbreidingen uit de 

jaren 1950. Tevens van belang als onderdeel van een 

scholencomplexje dat gebouwd werd in opdracht van de 

familie De Beaufort op landgoed Den Treek. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

karakteristieke eclectische trant met elementen uit de 

Chaletstijl gebouwde onderwijzerswoning uit het laatste 

kwart van de negentiende eeuw, met opvallende hoofdvorm 

en subtiele detaillering. De uit de jaren 1950 daterende 

uitbreiding heeft een voor die periode karakteristieke sobere 

maar traditionalistische opzet en vormgeving. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het object vormt de westelijke afsluiting van een 

scholencomplexje aan de noordzijde van de 

Ooievaarshorsterweg. Hier neemt het pand, tezamen met de 

naastgelegen bebouwing een zeer in het oog springende en 

beeldbepalende positie in. Het gebouw is dan ook een 

onlosmakelijk onderdeel van dit bebouwingsensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven en goed 

als zodanig herkenbare bewaarschool uit 1919 met 

uitbreiding uit de jaren 1950. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype, de detaillering en als onderdeel van 

een ensemble.
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Waardenstelling Ooievaarshorsterweg 5, Leusden gemeente Leu

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Voormalige bewaarschool uit 1919 met uitbreiding uit 1951, 

zeer beeldbepalend gelegen aan de noordzijde van de 

Ooievaarshorsterweg en een onlosmakelijk onderdeel van 

een scholenscomplexje dat is ontstaan uit een openbare 

school uit 1883 op landgoed Den Treek.  
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Waardenstelling Ooievaarshorsterweg 6, Leusden gemeente Leu

Algemene beschrijving object: Woonhuis, in 1932 gebouwd als rentenierswoning bij boerderij 

‘Ooievaarshorst’ (Ooievaarshorsterweg 7) in een traditionalistische 

trant. Het pand ligt aan de noordzijde van de weg en vormt de 

westelijke afsluiting van een markant bebouwingsensemble hier. 

Bouwjaar: 1932

Bouwtype: Woonhuis

Architect: L. Knoppers

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt met een zadeldak. Tegen de achtergevel een 

lagere en smalle eenlaags uitbouw 

Gevelindeling: De naar de weg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling 

met op de begane twee houten kruisvensters met enkelruits 

onderramen en 4-ruits bovenramen. Luiken aan weerszijden van de 

onderramen. In de geveltop een venster met 4-ruits raam. De entree 

bevindt zich in de rechter (oost) zijgevel in een uitgebouwd portiek 

onder lessenaarsdak. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak gedekt met gesmoorde pannen.

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Achter de woning met aanbouw staat een houten eenlaags schuur 

onder zadeldak, gedekt met rode Muldenpannen. 
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Waardenstelling Ooievaarshorsterweg 6, Leusden gemeente Leu

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als rentenierswoning bij 

boerderij ‘Ooievaarshorst’ (Ooievaarshorsterweg 7) en 

als onderdeel van het landgoed Den Treek.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een sober maar met zorg in traditionalistische 

trant vormgegeven (renteniers)woning uit 1932. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De woning vormt visueel de westelijke afsluiting van een 

markant bebouwingsensemble aan dit deel van de weg. 

Hoewel het pand geen historische of functionele samenhang 

heeft met deze bebouwing, vormt het samen met deze 

panden wel een zeer beeldbepalend ensemble.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

(renteniers)woning uit 1932.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een ensemble.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XXX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in traditionalistische trant vormgegeven 

(renteniers)woning uit 1932 bij boerderij ‘Ooievaarshorst’ 

vormt de westelijke afsluiting van een markant en zeer 

beeldbepalend bebouwingsensemble aan de noordzijde van 

de Ooievaarshorsterweg.
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Waardenstelling Paradijsweg 6, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Bescheiden langhuisboerderij met middenlangsdeel uit 1879, gelegen 

aan de westzijde van de Paradijsweg en onderdeel van landgoed Den 

Treek. Het pand is tegenwoordig geheel in gebruik als woning. 

Bouwjaar: 1879

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak. 

Gevelindeling: De naar de Paradijsweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische 

indeling met centraal in de gevel een venster met 6-ruits raam en aan 

weerszijden hiervan een smal venster met 2-ruits raam. Deze drie 

vensters zijn voorzien van houten luiken. In de geveltop een klein 

venster met 4-ruits raam onder een gepleisterde wenkbrauw. 

Staafankers.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak gedekt met rode pannen. In het rechter (noord) dakvlak een 

niet oorspronkelijke dakkapel onder aankappend lessenaars dak. Op 

de nok twee bakstenen schoorstenen. 

Verbouwingen: 1950-2000

Bijzonderheden:

Terreininrichting:
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Waardenstelling Paradijsweg 6, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als bescheiden langhuisboerderij 

uit 1879, behorend bij landgoed Den Treek. De boerderij is 

tevens van belang als markant onderdeel van het historische 

agrarisch cultuurlandschap van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde bescheiden 

boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, 

in dit geval uit 1879. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de schaarse agrarische 

lintbebouwing langs de Paradijsweg, waar de boerderij door 

zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een 

opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een 

belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in iets mindere mate de detaillering vrij gaaf 

bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke 

functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van 

enige zeldzaamheidswaarde .

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde bescheiden 

langhuisboerderij uit 1879 heeft architectuurhistorische 

waarde en is een beeldbepalend element aan dit deel van de 

Paradijsweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het 

landgoed Den Treek  en het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.
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Waardenstelling Paradijsweg 8, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Bescheiden langhuisboerderij, gelegen aan de westzijde van de 

Paradijsweg en gebouwd in 1890 in opdracht van Cornelis Wels 

Eekhout. De boerderij is onderdeel van landgoed Den Treek en is 

tegenwoordig geheel in gebruik als woning. 

Bouwjaar: 1890

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.  

Gevelindeling: De naar de weg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling 

met twee vensters met 6-ruits raam met aan weerszijden een klein 

venster. Deze vier vensters zijn voorzien van houten luiken. In de 

geveltop een venster met 4-ruits draairaam. Diverse staafankers. 

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Op de nok een gemetselde 

schoorsteen. 

Verbouwingen: Verbouwing in de twintigste eeuw.

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Regels Bijlage 1

Pagina 313 van 355



Waardenstelling Paradijsweg 8, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als bescheiden langhuisboerderij 

uit 1890, behorend bij landgoed Den Treek. De boerderij is 

tevens van belang als markant onderdeel van het historische 

agrarisch cultuurlandschap van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde bescheiden 

boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, 

in dit geval uit 1890. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de schaarse agrarische 

lintbebouwing langs de Paradijsweg, waar de boerderij door 

zijn historische verschijningsvorm een opvallende positie 

inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in iets mindere mate de detaillering vrij gaaf 

bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke 

functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van 

enige zeldzaamheidswaarde .

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde bescheiden 

langhuisboerderij uit 1890 heeft architectuurhistorische 

waarde en is een beeldbepalend element aan dit deel van de 

Paradijsweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het 

landgoed Den Treek en het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.
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Waardenstelling Paradijsweg 10, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Bescheiden langhuisboerderij, gelegen aan de westzijde van de 

Paradijsweg en gebouwd in de periode 1850-1875. Het boerderijtje 

maakt deel uit van landgoed Den Treek en is tegenwoordig geheel in 

gebruik als woning. 

Bouwjaar: 1850-1875

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak. 

Gevelindeling: De naar de weg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling.

De centraal in deze gevel gesitueerde ingang is gewijzigd in een 

venster. De gevel bevat nu drie vensters met (vernieuwde) 6-ruits 

schuifraam. Op de zolderverdieping een venster met vernieuwde 

draairamen en een driehoekig enkelruits bovenlicht. De indeling van 

de rechter (noord) zijgevel is op punten gewijzigd. In deze zijgevel 

bevindt zich de entree. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak gedekt met rode keramische pannen. Op de nok een 

gepleisterde schoorsteen. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting:
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Waardenstelling Paradijsweg 10, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als bescheiden langhuisboerderij 

uit het derde kwart van de negentiende eeuw, behorend bij 

landgoed Den Treek. De boerderij is tevens van belang als 

markant onderdeel van het historische agrarisch 

cultuurlandschap van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

traditionele trant gebouwde bescheiden boerderijtje van het 

karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 

het derde kwart van de negentiende eeuw. Opvallend is het 

driehoekige bovenlicht in de geveltop. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de schaarse agrarische 

lintbebouwing langs de Paradijsweg, waar de boerderij door 

zijn historische verschijningsvorm een opvallende positie 

inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke 

ensemblewaarde met het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in mindere mate de detaillering vrij gaaf 

bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke 

functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van 

enige zeldzaamheidswaarde .

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm gaaf bewaarde bescheiden 

langhuisboerderij uit de periode 1850-1875 heeft 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element aan dit deel van de Paradijsweg. Belangrijke 

ensemblewaarde in relatie tot het landgoed Den Treek en het 

aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Postweg 19, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan een eigen weg gelegen langhuisboerderij, op enige afstand van 

en aan de noordzijde van de Postweg. 

Bouwjaar: ca. 1900 (mogelijk oudere kern)

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.  

Gevelindeling: Voorgevel (zuidoost) met asymmetrische indeling en vlechtingen in 

het metselwerk. Diverse formaten vensters met luiken. Kelderlicht in 

linker zijgevel. Jongere achtergevel en geheel vernieuwde zijgevels. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde pannen. 

Verbouwingen: 1950-1990

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op een nog als zodanig functionerend boerenerf met diverse 

jongere bijgebouwen (geen erfgoedwaarde). Dit erf ligt op enige 

afstand van de Postweg, langs een markant eikenlaantje en 

omzoomd door groen. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als traditioneel opgezette  

en nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij van 

omstreeks 1900. De boerderij is tevens van belang als 

onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van 

Leusden. 

- Architectuur- en 

Google maps
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Waardenstelling Postweg 19, Leusden gemeente Leusden

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

traditionele trant gebouwde boerderij van het karakteristieke 

en streekeigen langhuistype, in dit geval uit omstreeks 1900, 

mogelijk met een oudere kern. Dit is met name nog 

afleesbaar in de voorgevel. De overige gevels zijn in sterke 

mate gewijzigd. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Aangezien de boerderij met erf grotendeels omzoomd wordt 

door groen is de beeldbepalende waarde beperkt. Er is echter 

wel sprake van ensemblewaarde met het aansluitende 

agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm goed herkenbaar gebleven langhuisboerderij 

uit omstreeks 1900. Met name in de voorgevel is de 

oorspronkelijke ouderdom van het pand nog afleesbaar. De 

overige gevels zijn op diverse punten gewijzigd. 

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van 

enige zeldzaamheidswaarde .

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde 

langhuisboerderij uit omstreeks 1900 (mogelijk met oudere 

kern) heeft architectuurhistorische waarde en heeft  

ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.
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Waardenstelling Ruifweg 6, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Een aan de zuidoostzijde van de Ruifweg (eigen weg) gelegen 

traditioneel opgezette langhuisboerderij uit 1923. 

Bouwjaar: 1923

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Tegen de 

rechter (west) zijgevel een niet oorspronkelijke erkervormige 

aanbouw. 

Gevelindeling: De naar de Ruifweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische 

indeling met op de begane grond vier vensters met vernieuwd 

enkelruits raam en enkelruits bovenlicht. Deze vensters zijn voorzien 

van houten luiken. Onder deze vensters een bakstenen lekdorpel, 

erboven een anderhalf steens strek. Ter hoogte van de 

zolderverdieping een breed niet oorspronkelijk venster met vier 

gekoppelde enkelruits ramen. Hierboven is nog de strek van het 

oorspronkelijke venster zichtbaar. De indeling van de linker zijgevel is 

op punten gewijzigd. Ter plaatse van het voormalige bedrijfsgedeelte

getoogde stalvensters met stalen roedenraam en getoogde 

mestdeuren met opgeklampte houten deur. 

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Op de nok een bakstenen 

schoorsteen. Enkele niet oorspronkelijke dakvensters. 
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Waardenstelling Ruifweg 6, Stoutenburg gemeente Leusden

Verbouwingen: 1959

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als traditioneel opgezette  

en nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit 

1923. De boerderij is tevens van belang als onderdeel van het

historische agrarisch cultuurlandschap rond Stoutenburg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

traditionele trant gebouwde boerderij van het karakteristieke 

en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 1923. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Markant en beeldbepalend gelegen aan de Ruifweg, waar het 

deel uit maakt van de historische agrarische lintbebouwing. 

Er is dan ook sprake van ensemblewaarde met het 

aansluitende agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm goed herkenbaar gebleven langhuisboerderij 

uit 1923. Ondanks enkele wijzigingen bleef het 

oorspronkelijke concept en karakter van de boerderij goed 

behouden. 

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van 

enige zeldzaamheidswaarde .

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm goed bewaard gebleven langhuisboerderij 

1923 heeft architectuurhistorische waarde, vormt een 

beeldbepalend element aan dit deel van de Ruifweg en heeft  

ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.
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Waardenstelling Ruifweg 8, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan het einde van en evenwijdig aan de Ruifweg (eigen weg) gelegen 

langhuisboerderij, gebouwd in 1881. Het pand heeft tegenwoordig 

geen agrarische functie meer. 

Bouwjaar: 1881

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Het voorhuis 

heeft aan de noordzijde een bescheiden erkervormige uitbouw. 

Gevelindeling: De boerderij heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel (west) met 

op de begane grond vier vensters met gewijzigde invulling. Ook de 

invullingen van de twee vensters in de geveltop zijn gewijzigd. Boven 

de vensters op de begane grond een gemetselde segmentboog met 

een boogveld met afwijkend metselwerk. Boven deze vensters 

gevelankers met het jaartal 1881. Ook de gevelopeningen van het 

woongedeelte in de zijgevels zijn voorzien van nieuwe invullingen. De 

gevelopeningen ter plaatse van het bedrijfsgedeelte bevatten 2-ruits 

betonnen stalramen en houten opgeklampte rondboog mestdeuren. 

In de symmetrisch ingedeelde achtergevel (oost) rondboog 

stalvensters met ijzeren roedenramen, getoogde deeltoegang met 

houten deeldeuren en getoogde toegangen met houten opgeklampte 

mestdeuren. Tevens een getoogd hooiluik met houten luik. 

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Diverse niet oorspronkelijke 

dakvensters. 

Verbouwingen: 2019

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Er is geen sprake meer van een herkenbaar boerenerf. 

Google maps
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Waardenstelling Ruifweg 8, Stoutenburg gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als traditioneel opgezette  

en nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit 

1881. De boerderij is tevens van belang als onderdeel van het

historische agrarisch cultuurlandschap rond Stoutenburg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in 

traditionele trant gebouwde boerderij van het karakteristieke 

en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 1881. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Markant en beeldbepalend gelegen aan de Ruifweg, waar het 

deel uit maakt van de nog resterende historische agrarische 

lintbebouwing. Er is dan ook sprake van ensemblewaarde 

met het aansluitende agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering goed herkenbaar gebleven 

langhuisboerderij uit 1881. Ondanks gewijzigde invullingen 

van de gevelopeningen van het woongedeelte bleef het 

oorspronkelijke concept en karakter van de boerderij goed 

behouden. 

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de

redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van 

enige zeldzaamheidswaarde .

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XX XX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm goed bewaard gebleven langhuisboerderij 

1881 heeft architectuurhistorische waarde, vormt een 

beeldbepalend element aan dit deel van de Ruifweg en heeft  

ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische 

cultuurlandschap.
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Waardenstelling Schammersteeg 1, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij met twee schuren uit de periode van de 

wederopbouw, gelegen aan de zuidzijde van de Schammersteeg en 

even ten noorden van het Valleikanaal. Het ensemble is gebouwd in 

Delftse Schooltrant. 

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langgevelboerderij

Architect: J. Pothoven Az, G. Adriaans

Inventarisatie datum: december 2019

Hoofdvorm: Eenlaags boerderij met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, onder een zadeldak met wolfeinden. Tegen de 

noordelijke gevel, ter hoogte van het woongedeelte, een aanbouw 

onder aankappend zadeldakje.  

Gevelindeling: De gevels van het woongedeelte van de boerderij bevatten op 

detailniveau gewijzigde houten invullingen met houten luiken 

(begane grond). Ter plaatse van het bedrijfsgedeelte zijn de zijgevels 

voorzien van getoogde gevelopeningen en twee Vlaamse geveltjes (in 

elke zijgevel één) met hijsluik onder een aankappend zadeldakje. 

Achtergevel (oostgevel) met centraal de deeldeur en aan weerszijden 

hiervan een stalvenster met stalen roedenraam en een getoogde 

mestdeur met houten opgeklampte deur. Ter hoogte van de 

zolderverdieping een getoogd venster met betonnen roedenraam 

aan weerzijden van een hooiluik met opgeklampte houten luiken.    
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Waardenstelling Schammersteeg 1, Stoutenburg gemeente Leusden

Dakvorm/dakbedekking: De boerderij is gedekt met een zadeldak met wolfeinden, voorzien 

van rode Romaanse pannen. Een bakstenen schoorsteen op de nok 

ter plaatse van het woongedeelte. In het noordelijke en zuidelijke 

dakvlak een plat gedekte dakkapel. Tevens een aankappend Vlaams 

geveltje in beide  dakvlakken. Steekkapje ter plaatse van de aanbouw 

bij het woongedeelte (noordzijde). Eén niet oorspronkelijk 

dakvenster.  

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Het erf draag de naam ‘t Scham. 

Terreininrichting: Ten noorden van de boerderij een vrijstaande eenlaags bakstenen 

schuur op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak gedekt 

met rode Romaanse pannen. De kopgevels zijn uitgevoerd als 

tuitgevels met uitkragende schouders. Overwegend getoogde 

stalvensters met betonnen roedenramen en getoogde mestdeuren 

met houten opgeklampte deuren. In de kopgevels een getoogde 

deeltoegang met houten deuren. 

Aan de zuidzijde van de boerderij een tweede bakstenen schuur, die 

middels een tussenlid met de boerderij is verbonden. Deze tweede 

schuur wordt gedekt door een zadeldak met gesmoorde pannen.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als goed herkenbare 

langhuisboerderij met schuren uit de periode van de 

wederopbouw. De boerderij is bovendien een markant 

onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van 

Stoutenburg.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een boerderij met schuren uit de 

wederopbouwperiode in de voor die tijd karakteristieke 

Delftse Schoolstijl.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De boerderij met schuren is markant gelegen aan de verder 

nagenoeg onbebouwde en nog landelijke Schammersteeg en 

vormt daar door zijn hoofdvorm,  de Delftse School 

vormgeving en de karakteristieke ligging van de gebouwen 

ten opzichte van elkaar een sterk beeldbepalend element.   

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm goed en detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven boerderij met bijgebouwen uit de periode van de 

wederopbouw.

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en in relatie tot de redelijk gave 

landschappelijke context. 
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Waardenstelling Schammersteeg 1, Stoutenburg gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm goed bewaarde langhuisboerderij met 

schuren Schammersteeg 1 heeft architectuurhistorische 

waarde als representant van een boerderij met bijgebouwen 

uit de periode van de wederopbouw, gebouwd in markante 

Delftse Schooltrant. Het ensemble is markant gesitueerd in 

het landschap aan de verder nog vrijwel onbebouwde 

Schammersteeg en is van belang als markant element in het 

historisch agrarische cultuurlandschap van Stoutenburg. 
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Waardenstelling Stoutenburgerlaan 2, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij, gebouwd in 1941 in Delftse School trant naar 

ontwerp van architect J. Pothoven en in opdracht van G.A. Overgoor. 

De boerderij ligt aan de noordwest zijde van de Stoutenburgerlaan, 

nabij het landhuis ‘Stoutenburg’ en wordt door een sloot en een 

siertuin van de weg gescheiden. Het pand is tegenwoordig geheel in 

gebruik als woning.

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond en gedekt door een zadeldak met wolfseinden. 

Gevelindeling: De naar de weg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling 

en bevat vensters onder een anderhalf steens strek met vernieuwde 

houten invullingen. Ook de invullingen van de gevelopeningen in de 

zijgevels zijn grotendeels vernieuwd. In de rechter zijgevel een door 

de goot stekend dakhuis onder aankappend zadeldak met dubbele 

houten opgeklampte hooiluiken. Zowel de voorgevel als de 

achtergevel en het topgeveltje van het dakhuis met hooiluik zijn 

voorzien van uitkragende schouders. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak gedekt met gesmoorde pannen. In het rechter (noordoost) 

dakvlak een door de goot stekend dakhuis onder aankappend 

zadeldak. Verder enkele niet oorspronkelijke dakvensters. 
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Waardenstelling Stoutenburgerlaan 2, Stoutenburg gemeente Leusden

Verbouwingen: 1960, 1968

Bijzonderheden: Gevelsteen van Bureau Wederopbouw Boerderijen met de leeuw en 

het jaartal 1940. 

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar

voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot 

stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft 

daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de 

typische verschijningsvorm van het pand.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde 

boerderij uit 1941. Opzet, typologie en detaillering zijn 

kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische 

lintbebouwing langs de Stoutenburgerlaan. Tevens is er 

sprake van ensemblewaarde in de relatie met het omliggende 

agrarisch cultuurlandschap rond Stoutenburg ten noorden 

van Leusden.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gave en nog goed als zodanig herkenbare 

wederopbouw boerderij.  

- Zeldzaamheid: Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij is er sprake 

van enige zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De langhuisboerderij uit 1941 heeft als goed herkenbare 

wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, 

als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede 

Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en 

stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. 

Ensemblewaarde als onderdeel van het agrarisch 

cultuurlandschap rond Stoutenburg ten noorden van 

Leusden. 
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Waardenstelling Stoutenburgerlaan 4, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Bij het landhuis ‘Stoutenburg’ behorende koetshuis uit 1888. 

Gebouwd tezamen met het landhuis naar een ontwerp in 

neorenaissancestijl van architecten J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyck 

in opdracht van echtpaar J.H. Soulier-Luden. 

Bouwjaar: 1888

Bouwtype: Koetshuis

Architect: J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyck

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt met een afgeknot schilddak. Jongere aanbouwen 

aan zijgevels.

Gevelindeling: De bakstenen gevels van het gebouw zijn voorzien van een rijke 

neorenaissance detaillering zoals banden en lijsten, aanzet-, en 

sluitstenen, mozaïekwerk in de boogvelden boven de vensters en 

kleine dakkapellen met zinken daken. Centraal in de voorgevel 

(noord) een middenrisaliet met aankappende topgevel. Deze bevat 

een brede ingang met vernieuwde houten deuren met ruiten. In de 

geveltop een venster met stolpraam. Aan weerszijden van het risaliet 

twee vensters met ontlastingsbogen. Deze vensters bevatten een 

stolpraam en een 6-ruits bovenlicht.  

Dakvorm/dakbedekking: Afgeknot schilddak met gesmoorde kruispannen. 

Verbouwingen: 1943 (verbouw tot tuinmanswoning), 1964 (verbouw tot kantoor- en 

werkruimte t.b.v. klooster), 2005 (verbouw tot expositieruimte). 

Bijzonderheden: Onderdeel van landgoed Stoutenburg.

Terreininrichting: Het pand vormt een onlosmakelijk onderdeel van de aanleg rond het 

landhuis Stoutenburg. 
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Waardenstelling Stoutenburgerlaan 4, Stoutenburg gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig 

herkenbaar koetshuis uit 1888 van landgoed Stoutenburg,

 een landgoed waarvan de historie terug gaat tot in de 13de 

eeuw. Het behoort tot de oorspronkelijke opzet van het 

landhuis en het omliggende park uit 1888. Het koetshuis is 

dan ook van belang binnen de landgoederengeschiedenis van 

Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype, 

een karakteristiek koetshuis, gebouwd in rijke 

neorenaissancestijl. Tevens van belang als onderdeel van het 

oeuvre van architecten Van Rossem en Vuyck. Zij kwamen tot 

een zeer rijk gedetailleerd totaalontwerp voor het landhuis 

en het koetshuis. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het koetshuis vormt een onlosmakelijk onderdeel van het 

landgoed Stoutenburg. Het is zeer beeldbepalend gelegen in 

aan de entree vanaf de Stoutenburgerlaan. Samen met de 

parkaanleg en het landhuis vormt het koetshuis dan ook een 

zeer waardevol ensemble.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering nog gaaf en goed herkenbaar 

koetshuis uit 1888. 

- Zeldzaamheid: Als onderdeel van de landgoederengeschiedenis van Leusden 

en als koetshuis van het landgoed Stoutenburg. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Als nog duidelijk als zodanig herkenbare en in gave staat 

verkerende koetshuis van landgoed Stoutenburg heeft het 

pand een hoge cultuurhistorische en architectuurhistorische 

waarde. Het pand werd door de landelijk bekende 

architecten Van Rossem en Vuyck uitgevoerd in een rijke 

neorenaissancestijl. Het pand is zeer beeldbepalend en vormt 

een onlosmakelijk onderdeel van het landgoed Stoutenburg.

Regels Bijlage 1

Pagina 329 van 355



Waardenstelling Stoutenburgerlaan 5, Stoutenburg gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: In neorenaissancestijl uitgevoerd landhuis, ‘kasteel Stoutenburg’, 

gebouwd in 1888 ter vervanging van een nabij gelegen voorganger uit 

1861. Het landhuis (met bijbehorend koetshuis) werd gebouwd in 

opdracht van het echtpaar J.H. Soulier-Luden, naar ontwerp van 

architecten J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyck. Het gebouw werd 

ingrijpend verbouwd voor nieuwe functie als klooster in 1951. 

Bouwjaar: 1888

Bouwtype: Landhuis

Architect: J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyck

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Het huidige landhuis heeft een L-vormige plattegrond en omvat twee 

bouwlagen en een mezzanino, gedekt door diverse gekoppelde 

schilddaken. In de naar het westen gerichte voorgevel is een 

halfronde toren opgenomen. Op de noordwestelijke hoek is een 

overhoeks geplaatste vierkante toren uitgevoerd. 

Gevelindeling: De gevels zijn opgetrokken in baksteen en worden verlevendigd met 

` onder andere een hardstenen plint, speklagen, waterlijsten en een 

kroonlijst. De naar het westen gerichte voorgevel van het gebouw 

heeft een asymmetrische opbouw met in rooilijn verspringende 

geveldelen en een links uit het midden geplaatste uitgebouwde 

halfronde toren. Links van de toren een uitpandig portiek met zuilen 

waarin de entree is ondergebracht. Deze bevat dubbele houten 

paneeldeuren in neorenaissancetrant met ruiten en sierroosters. 

Bovenlichten met glas-in-lood. De voorgevel wordt aan de linker zijde 

afgesloten door een overhoeks geplaatste vierkante toren met 

tentdak. De voorgevel bevat op de begane grond en de eerste 
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Waardenstelling Stoutenburgerlaan 5, Stoutenburg gemeente Leusden

verdieping hoge vensters met niet uit de bouwtijd daterende houten 

invullingen. Ter plaatse van de mezzanino kleinere vensters met 

stolpramen met roeden. 

Dakvorm/dakbedekking: Diverse gekoppelde schilddaken, gedekt met gesmoorde pannen. 

Verbouwingen: 1889 (aanbouw serre aan rechter vleugel), 1900 (aanbouw serre 

linker vleugel), 1950 (bouw mezzanino en nieuwe kap), 1956 (bouw 

seminarie), 1963 (bouw sacristie en 4 kapellen)

Bijzonderheden: Het pand is het hoofdgebouw van landgoed Stoutenburg, een 

landgoed dat een geschiedenis heeft die teruggaat tot de 13e eeuw. 

Terreininrichting: Even ten westen van het huis, op het voorterrein, staat een eveneens 

uit 1888 daterend koetshuis. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig 

herkenbaar landhuis (hoofdhuis) van landgoed Stoutenburg. 

De relatie van het ‘kasteel’ en landgoed Stoutenburg gaat 

terug tot de 13de eeuw. Er is sprake van een belangrijke 

bewoners- en eigenarengeschiedenis, waaronder Johan van 

Oldenbardevelt en de familie Luden. Ook het gebruik als 

klooster van de Franciscaner gemeenschap speelt een 

belangrijke rol. Aan dit gebruik heeft het pand zijn huidige 

verschijningsvorm te danken. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype, 

bestaande uit een in 1951 tot klooster verbouwd landhuis uit 

1888, gebouwd in karakteristieke neorenaissancestijl. Tevens 

van belang als onderdeel van het oeuvre van architecten Van 

Rossem en Vuyck. Zij kwamen tot een zeer rijk gedetailleerd 

ontwerp. De in 1951 gerealiseerde uitbreiding is in 

bijpassende stijl uitgevoerd. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het landhuis vormt het belangrijkste onderdeel van het 

landgoed Stoutenburg. Het is zeer beeldbepalend gelegen in 

de parkaanleg met koetshuis, waarbinnen het landhuis het 

hoofdmoment en hoogtepunt vormt. Samen met deze 

onderdelen vormt het pand een zeer waardevol ensemble.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In de huidige verschijningsvorm zijn zowel de oorspronkelijke 

functie uit 1888 (woonhuis; landhuis) als de in 1951 ontstane 

kloosterfunctie nog afleesbaar. Het in karakteristieke 

neorenaissancestijl uitgevoerde landhuis is sinds de 

verbouwing tot klooster in 1951 nauwelijks meer gewijzigd. 

- Zeldzaamheid: Als onderdeel van de landgoederengeschiedenis van Leusden 

en als hoofdgebouw van het landgoed Stoutenburg. 
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Waardenstelling Stoutenburgerlaan 5, Stoutenburg gemeente Leusden

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het ‘kasteel Stoutenburg’ uit 1888 werd uitgevoerd in een 

rijke neorenaissancestijl, naar ontwerp van de landelijk 

bekende architecten Van Rossem en Vuyck. Na de 

verbouwing en uitbreiding in 1951 bleef zowel de 

oorspronkelijke functie als landhuis als de nieuwe functie als 

klooster duidelijk afleesbaar. Het statige gebouw vormt het 

belangrijkste onderdeel van landgoed Stoutenburg en is een 

zeer beeldbepalend element in zijn omgeving. 
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Waardenstelling Treekerweg 1, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Voormalig tolhuisje, genaamd ‘d Oude Tol, uit 1883 in een sobere 

eclectische trant. Het pandje ligt aan de oostzijde en aan het begin 

van de Treekerweg, de lange noord-zuid georiënteerde hoofdweg van 

landgoed Den Treek.  

Bouwjaar: 1883

Bouwtype: Tolhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pandje met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt met een zadeldak. Tegen de rechter zijgevel 

(zuid) een iets terug gelegen uitbouw uit 1957 onder lessenaarsdak. 

Aan de achterzijde een jonger eenlaags aanbouw onder plat dak. 

Gevelindeling: De naar de Treekerweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische 

indeling met op de begane grond twee vensters met 6-ruits 

schuifraam onder een anderhalf steens strek. Deze vensters zijn 

voorzien van houten luiken. In de geveltop een markant 

keperboogvormig venster met enkelruits raam. In de naar de weg 

gerichte en iets terug liggende gevel van de uitbouw een venster met 

roedenraam. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Op de nok 

een bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen: 1957

Bijzonderheden: Tegen de voorgevel in smeedijzeren letters de naam ‘d Oude Tol.
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Waardenstelling Treekerweg 1, Leusden gemeente Leusden

Terreininrichting: Door een zeer ondiepe siertuin van de weg gescheiden.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke

functie als tolhuis, daarmee herinnerend aan de organisatie 

van de vroegere infrastructuur. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

tolgaardershuis uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw. Markant is het keperboogvormige venster in de 

geveltop.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs en 

aan het begin van de Treekerweg, waar het pand door zijn 

historische verschijningsvorm een opvallende positie 

inneemt.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven 

(voormalig) tolhuis uit 1883. In de rechter zijgevel heeft het 

pand wijzigingen ondergaan. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de herinneringswaarde, het bijzondere bouwtype en

de stijlkenmerken.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het  in hoofdvorm vrij gaaf bewaarde tolhuis uit 1883 heeft 

een hoge architectuurhistorische waarde en is een 

beeldbepalend element aan dit deel van de Treekerweg. 

Hoge historische waarde vanwege de oorspronkelijke functie. 

Zeldzaamheidswaarde als één van de weinige bewaarde 

tolhuizen in de gemeente Leusden.
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Waardenstelling Treekerweg 7, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Boerderij met middenlangsdeel en aangebouwd zomerhuis/bakhuis 

uit omstreeks 1850, gesitueerd aan de oostzijde van de Treekerweg. 

Het pand behoort bij landgoed Den Treek en werd in 1959 verbouwd. 

Bouwjaar: ca. 1850

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond en gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Tegen de 

westelijke zijgevel staat een aangebouwd eenlaags 

zomerhuis/bakhuis met bakstenen gevels en een rechthoekige 

plattegrond onder een aankappend zadeldak. 

Gevelindeling: De naar het noorden gerichte voorgevel van de boerderij is 

witgepleisterd en heeft een symmetrische indeling met op de begane 

grond twee vensters met 6-ruits schuifraam en twee vensters met 4-

ruits schuifraam en enkelruits bovenlicht en een houten luik. In de 

geveltop een gedeeld venster met twee 2-ruits ramen. Staafankers. 

De naar de Treekerweg gerichte kopgevel van het zomerhuis/bakhuis 

bevat op de begane grond twee niet oorspronkelijke vensters met 

ruitvormig glas-in-lood. De geveltop is voorzien van gepotdekselde 

houten delen (vernieuwd). In beide zijgeveltjes een breed meerruits 

raam. De achtergevel van de boerderij bevat nog de oorspronkelijke 

symmetrische indeling met korfboogvormige deeldeuren, 
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Waardenstelling Treekerweg 7, Leusden gemeente Leusden

mestdeuren en hooiluik, allen voorzien van opgeklampte houten 

invullingen. Tevens twee rondboog stalvensters met stalen 

roedenraam. Vlechtingen en staafankers. 

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Een bakstenen schoorsteen op 

de nok. Ter plaatse van  de entree in de westelijke zijgevel is het dak 

iets opgetild. Op de westelijke zijgevel van het woongedeelte sluit het 

aangebouwde zomerhuis/bakhuis aan. Deze is voorzien van een 

aankappend rietgedekt zadeldak met bakstenen schoorsteen op de 

nok. 

Verbouwingen: 1959

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op een nog goed als zodanig herkenbaar boerenerf met aan 

de zuidoostzijde van de boerderij een bakstenen eenlaags schuur op 

rechthoekige plattegrond onder met gesmoorde pannen gedekt 

zadeldak. Grotendeels authentieke gevelindeling en detaillering.

Iets verder naar het zuiden een bescheiden houten wagenschuur op 

rechthoekige plattegrond onder een met rode en gesmoorde pannen 

gedekt zadeldak met ongelijke schilden. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een

boerenerf met langhuisboerderij uit circa 1850 met 

aangebouwd zomerhuis/bakhuis en bijgebouwen. Onderdeel 

van het historische agrarische cultuurlandschap bij en 

rondom Den Treek.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van 

het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval 

uit omstreeks 1850, voorzien van markant aangebouwd 

zomerhuis/bakhuis en met bijgebouwen.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing 

langs de Treekerweg, waar de boerderij met bijgebouwen 

door zijn historische verschijningsvorm en opvallende 

hoofdvorm met aangebouwd zomerhuis/bakhuis een 

markante positie inneemt. Tevens is er sprake van een 

belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het landgoed Den 

Treek en met het aansluitende agrarische cultuurlandschap. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven 

langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed 

herkenbaar. Details van het zomerhuis/bakhuis deels 

gewijzigd. 
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Waardenstelling Treekerweg 7, Leusden gemeente Leusden

- Zeldzaamheid: Vanwege de typologie met aangebouwd zomerhuis/bakhuis.

In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er ook 

sprake van enige zeldzaamheidwaarde. 

 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX

Samenvattend: Boerderij uit omstreeks 1850 met aangebouwd 

zomerhuis/bakhuis en bijbehorende schuren heeft 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element aan dit deel van de Treekerweg. Belangrijke 

ensemblewaarde in relatie tot het landgoed Den Treek  en 

het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
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Waardenstelling Treekerweg 12, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan het begin en aan de westzijde van de Treekerweg gelegen 

landhuisje uit 1925, gebouwd in zakelijk-expressionistische trant naar 

ontwerp van architect J Pothoven. 

Bouwjaar: 1925

Bouwtype: Landhuis

Architect: J. Pothoven Az

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een min of meer 

rechthoekige plattegrond, gedekt door een hoge samengestelde kap.  

Op de achtergevel sluit een niet oorspronkelijke eenlaags uitbouw 

aan. 

Gevelindeling: De voorgevel wordt gekenmerkt door een opvallende vormgeving 

met links een 4-hoekige uitbouw onder steekkap met rechts hiervan 

een rondboogvormige entree met houten deur in een lage uitbouw.

 Deze entree is niet meer als zodanig in gebruik. In de 4-hoekige 

uitbouw twee gekoppelde vensters met 2-ruitsramen en houten 

luiken en een klein venster met 4-ruits raam en houten luik. In de 

geveltop een venster met stolpraam. 

Dakvorm/dakbedekking: Steile samengestelde kap met ongelijke goothoogtes, gedekt met 

rode Tuiles du Nord. Op de nok twee forse bakstenen schoorstenen. 

In het rechter dakvlak (noord) een forse dakkapel onder 

lessenaarsdak. Ook in het linker dakvlak (zuid) een dakkapel onder 

lessenaarsdak. 
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Waardenstelling Treekerweg 12, Leusden gemeente Leusden

Verbouwingen: 1954 (dakkapel), 1967 (uitbouw achterzijde), 1980.

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek landhuisje

uit het interbellum. Het huis geeft een goed beeld van de 

huisvesting van de hogere middenstandsklasse in deze 

periode.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als representatieve 

landhuisachtige woning uit het interbellum, vormgegeven in 

markante zakelijk-expressionistische stijl, zoals kenmerkend 

voor die periode. Markant zijn de opvallende hoofdvorm met 

dominant aanwezige hoge kap, de schilderachtige geleding 

en indeling van de gevels. Van belang als onderdeel van het 

oeuvre van architect J. Pothoven.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: De woning vormt door zijn opvallende verschijningsvorm in 

deze straat een beeldbepalend element. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

landhuisje uit 1925. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de bouwstijl.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het opvallend vormgegeven landhuisje uit 1925, uitgevoerd 

in zakelijk-expressionistische trant, is gaaf behouden 

gebleven en vormt een beeldbepalend element in zijn 

omgeving. 
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Waardenstelling Ursulineweg 1, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Door weiland van de straat gescheiden kleine langhuisboerderij uit de 

tweede helft van de negentiende eeuw, gelegen aan de westzijde van 

de Ursulineweg.

Bouwjaar: 1850-1900

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door twee op elkaar aansluitende zadeldaken. 

De gevels van het voorhuis zijn hoger opgetrokken dan de gevels van 

het achterhuis en geheel gepleisterd. 

Gevelindeling: De naar de Ursulineweg gekeerde voorgevel heeft een symmetrische 

indeling met twee vensters met gewijzigd enkelruits raam, bovenlicht 

en houten luiken en ter hoogte van de zolderverdieping twee 

gedeelde vensters met twee enkelruits ramen. Staafankers. Ook de 

invullingen van de vensters in de linker zijgevel (zuid) zijn gewijzigd. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken gedekt met gesmoorde pannen. In het rechter en linker 

dakvlak van het woongedeelte een niet oorspronkelijke plat gedekte 

dakkapel. Tevens twee bakstenen schoorstenen. 

Verbouwingen: 1965

Bijzonderheden: In de voorgevel is de naam ‘Klein Heiligenberg’ aangebracht. 

Terreininrichting: De boerderij wordt door een weiland gescheiden van de weg en is 

bereikbaar via een oprijlaan. 
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Waardenstelling Ursulineweg 1, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als bescheiden langhuisboerderij 

uit de tweede helft van de negentiende eeuw. De boerderij is 

tevens van belang als markant onderdeel van het historische 

agrarisch cultuurlandschap van Leusden. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van enig architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een 

in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde bescheiden 

boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, 

in dit geval uit de tweede helft van de negentiende eeuw. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Vanwege zijn markante ligging aan de Ursulineweg (door 

weiland van de weg gescheiden) vormt de boerderij een 

beeldbepalend element aan dit deel van de Ursulineweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en in mindere mate de detaillering gaaf 

bewaard gebleven bescheiden langhuisboerderij uit de 

tweede helft van de negentiende eeuw. De oorspronkelijke 

functie herkenbaar gebleven.

- Zeldzaamheid: Er is geen sprake van een zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX X XX XX 0
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: In hoofdvorm nog herkenbare bescheiden langhuisboerderij 

uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Markant 

gelegen in het landschap. 
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Waardenstelling Ursulineweg 5, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Op de straat hoek en aan de westzijde van de Ursulineweg gelegen 

vrijstaande middenstandswoning uit 1928, gebouwd in zakelijk-

expressionistische trant. 

Bouwjaar: 1928

Bouwtype: Middenstandswoning

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een hoog zadeldak. Tegen de linker zijgevel 

(zuid) een niet oorspronkelijke eenlaags aanbouw onder plat dak. 

Tegen de achtergevel (west) een bescheiden uitbouwtje onder 

lessenaarsdak. 

Gevelindeling: De voorgevel (oost) heeft een asymmetrische indeling met links een 

driezijdige erker met enkelruits ramen. Rechts de entree met houten 

paneeldeur met ruit onder een bescheiden houten luifel. Ter hoogte 

van de zolderverdieping een venster met drie gekoppelde 

roedenramen, waarvan de buitenste draairamen zijn. Onder dit 

venster een houten bloembak. Boven in de geveltop een zolder een 

opvallend 6-hoekig zolderlicht met roederaam. De geveltop van 

zowel de voor- als de achtergevel is voorzien van wit geschilderde 

gepotdekselde houten delen. In de noordelijke zijgevel vensters met 

enkelruits ramen en houten luiken. Ter hoogte van de 
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Waardenstelling Ursulineweg 5, Leusden gemeente Leusden

zolderverdieping in deze achtergevel een houten balkon en een 

balkontoegang met dubbele deuren en zijlichten met roedenramen. 

Dakvorm/dakbedekking: Steil zadeldak met gebroken dakschilden, gedekt met rode Oud 

Hollandse pannen. Op de nok een bakstenen schoorsteen en in het 

rechter dakvlak (noord) een plat gedekte oorspronkelijke dakkapel. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden: In de voorgevel (oost) een gevelsteen met de tekst: ‘Eerste steen 

gelegd door M.C.E. Kriest-Boon 10-9-‘28’.

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als karakteristieke en nog 

duidelijk als zodanig herkenbare middenstandswoning uit het 

interbellum. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar en in 

hoofdvorm en detaillering gaaf voorbeeld van zakelijk-

expressionistische woonhuisarchitectuur uit het interbellum.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Beeldbepalend gelegen op een hoekperceel aan de verder 

nog schaars met woonhuizen bebouwde Ursulineweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven 

karakteristiek woonhuis uit 1928. 

- Zeldzaamheid: De woning als enige middenstandswoning uit 1928 in zakelijk-

expressionistische trant aan de Ursulineweg enige 

zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX XXX XX XXX X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het in hoofdvorm en detaillering vrij gaaf behouden gebleven 

woonhuis uit 1928 in markante zakelijk-expressionistische 

trant heeft architectuurhistorische waarde en is  

beeldbepalend gelegen op een hoekperceel aan de 

Ursulineweg. 
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Waardenstelling Verjaagde Ruiterweg 37, Achterveld gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: In de bebouwde kom van Achterveld gelegen bescheiden 

langhuisboerderij uit 1880. Door een ondiepe siertuin van de weg 

gescheiden. De boerderij is tegenwoordig geheel in gebruik als 

woning.

Bouwjaar: 1880

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.  

Gevelindeling: De bakstenen gevels zijn wit geschilderd en voorzien van een zwarte 

gepleisterde plint. De naar de weg gerichte voorgevel heeft een 

asymmetrische indeling met vensters met vernieuwde roedenramen, 

voorzien van houten luiken. Boven de vensters zijn anderhalf steens 

strekken uitgevoerd. Boven in de gevel zijn vlechtingen zichtbaar in 

het metselwerk. Staafankers. Ter plaatse van de entree in de linker 

zijgevel is het dak opgetild. Deze zijgevel bevat ter plaatse het 

woongedeelte nog een oorspronkelijk kelderlicht, en te plaatse van 

het voormalige bedrijfsgedeelte gewijzigde gevelopeningen. 

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Niet oorspronkelijke 

dakkapellen. Op de nok een bakstenen schoorsteen. 

Verbouwingen: Het pand is recent verbouwd. 

Bijzonderheden:
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Waardenstelling Verjaagde Ruiterweg 37, Achterveld gemeente Leusden

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als bescheiden langhuisboerderij 

uit 1880. De boerderij ligt in de bebouwde kom van 

Achterveld en is hier een tastbaar relict van het 

oorspronkelijke agrarische karakter van het dorp. Het is dan 

ook van belang als markant onderdeel van het historische 

agrarisch cultuurlandschap van Achterveld. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als herkenbaar voorbeeld 

van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde 

bescheiden boerderij van het karakteristieke en streekeigen 

langhuistype, in dit geval uit 1880. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel van de verder overwegend 

jongere woonbebouwing aan de rand van de bebouwde kom 

van Achterveld, waar de boerderij door zijn historische 

verschijningsvorm een opvallende positie inneemt. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: Met name in hoofdvorm vrij gaaf bewaard gebleven 

bescheiden langhuisboerderij uit 1880. De oorspronkelijke 

functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: Als enige historische langhuisboerderij aan dit deel van de 

Verjaagde Ruiterweg is er sprake van

 zeldzaamheidswaarde.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde bescheiden 

langhuisboerderij uit 1880 heeft architectuurhistorische 

waarde en is met zijn historische verschijningsvorm een 

beeldbepalend element aan dit deel van de Verjaagde 

Ruiterweg in Achterveld. Hier vormt het een tastbaar relict 

van het oorspronkelijke agrarische karakter van het dorp 

Achterveld. 
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Waardenstelling Vieweg 2, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Voormalig tolhuis uit 1869, gebouwd in eclectische trant met 

elementen uit de Chaletstijl. Het pand is tegenwoordig geheel in 

gebruik als woonhuis en werd in 1994 aan de oostzijde uitgebreid 

met een fors bouwdeel in dezelfde bouwstijl en detaillering. Het 

tolhuis maakt deel uit van landgoed Den Treek-Henschoten. 

Bouwjaar: 1869

Bouwtype: Tolhuis 

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels, in oorspronkelijke opzet op een 

min of meer rechthoekige plattegrond onder een zadeldak. Sinds de 

uitbreiding in 1994 heeft het geheel een L-vormige plattegrond met 

twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken.  

Gevelindeling: De bakstenen gevels van het pand zijn verlevendigd met 

hoekpilasters, uitgemetselde rollaag en subtiel siermetselwerk 

banden in gele verblendsteen. De entree bevindt zich in de naar de 

Vieweg gekeerde kopgevel in een ondiep portiek dan voorzien is van

een in gele verblendsteen uitgevoerde omlijsting. Deze entree bevat 

een houten deur met raam met ruitvormige roeden. Deze 

ruitvormige roeden komen ook terug in het venster in de geveltop en 

het venster in de oostelijke zijgevel. De westelijke zijgevel wordt 

gekenmerkt door een aan de voor- en achterzijde iets terug liggende 

uitbouw onder lessenaarsdak. De detaillering en vormgeving van dit 
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Waardenstelling Vieweg 2, Leusden gemeente Leusden

oorspronkelijke bouwdeel wordt voortgezet in de uitbreiding van 

1994. 

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Bakstenen 

schoorsteen op de nok van het jongere bouwdeel. Niet 

oorspronkelijke dakkapellen. 

Verbouwingen: 1994

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Zeer markant gelegen in het groen, direct aan de Heiligenbergerbeek 

en aan de schilderachtige Vieweg en in een grotendeels nog 

onaangetaste landelijke omgeving. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke

functie als tolhuis, daarmee herinnerend aan de organisatie 

van de vroegere infrastructuur en historische 

grenswijzigingen. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een 

tolgaardershuis uit de tweede helft van de negentiende 

eeuw, in een voor die tijd karakteristieke en deels nog 

herkenbaar type (met smallere voorbouw) en vormgeving. 

Markant zijn details in gele verblendsteen en de ruitvormige 

roedenverdeling.

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als zeer beeldbepalend onderdeel van de zeer verspreid 

liggende lintbebouwing aan de Viewg, waar het pand door 

zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een 

opvallende positie inneemt.

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm herkenbaar en in detaillering vrij gaaf bewaard 

gebleven (voormalig) tolhuis uit 1869. 

- Zeldzaamheid: Vanwege de herinneringwaarde, het bijzondere bouwtype en

de stijlkenmerken.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het  vrij gaaf bewaarde tolhuis uit 1869 heeft een hoge 

architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend 

element aan dit deel van de Vieweg. Hoge historische waarde 

vanwege de oorspronkelijke functie. Zeldzaamheidswaarde 

als één van de weinige bewaarde tolhuizen in de gemeente 

Leusden. Het in 1994 gerealiseerde bouwdeel heeft geen 

bijzondere erfgoedwaarde. 
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Waardenstelling Vlooswijkseweg 1 gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: De vroegere uitspanning ‘Oud Leusden’ uit 1880-1900 ligt aan de 

noordzijde van de Vlooswijkseweg en aan de westzijde van de 

Dodeweg, in de kern van het buurtschap Oud-Leusden. Het werd 

oorspronkelijk uitgevoerd in een aan de Chaletstijl refererende trant. 

Bouwjaar: 1880-1900

Bouwtype: Hotel-restaurant

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Twee door een uitbouw met plat dak met elkaar verbonden 

tweelaags panden. Het meest noordelijke bouwdeel heeft een 

rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met 

wolfeinden. Het zuidelijkoostelijk hiervan gelegen bouwdeel heeft 

een samengestelde kap met steekkap en wolfeinden. Diverse jongere 

aanbouwen. 

Gevelindeling: Beide bouwdelen hebben geheel gepleisterde gevels met 

overwegend vensters met enkelruits raam en bovenlicht met 

roedenverdeling. In de noordoostelijke kopgevel van het zuidelijke 

bouwdeel een blindnis met de naam ‘Oud Leusden’.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken met wolfeinden en steekkappen, gedekt met keramische 

pannen. 

Verbouwingen: 1948, 2019

Bijzonderheden: Pand wordt in 2019 gerenoveerd. 

Terreininrichting:
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Waardenstelling Vlooswijkseweg 1 gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog als zodanig herkenbare 

historische uitspanning uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw. Dit wordt versterkt door de samenhang 

met de nabijgelegen voormalige stalling uit dezelfde periode.   

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Vooral nog van belang vanwege het bouwtype. 

 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door zijn markante hoofdvorm en prominente ligging aan de 

Dodeweg en Vlooswijkseweg is het pand sterk beeldbepalend 

element. Samen met de aan de zuidzijde van de 

horecagelegenheid gelegen voormalige stalling vormt het 

bovendien een karakteristiek ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm herkenbaar gebleven horecagelegenheid uit de 

periode 1880-1900. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het bouwtype en de herinneringswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX X XXX X XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De vroegere uitspanning ‘Oud Leusden’ uit 1880-1900 vormt 

een beeldbepalend element aan de noordzijde van de 

Vlooswijkseweg en westzijde van de Dodeweg. De in 

hoofdvorm nog herkenbare historische uitspanning vormt 

samen met de nabijgelegen stalling uit dezelfde periode een 

markant ensemble. 
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Waardenstelling Vlooswijkseweg 1B, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: De voormalige stalling van de naastgelegen vroegere uitspanning 

‘Oud Leusden’, gebouwd kort voor 1899 in een aan de Chaletstijl 

refererende bouwstijl. 

Bouwjaar: ca. 1898

Bouwtype: Stalling

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde bakstenen gevels op een T-vormige 

plattegrond, gedekt door een samengesteld zadeldak met 

verschillende goothoogtes. Aan de achterzijde (noordwest), in de 

‘oksels’ van het gebouw een eenlaags uitbouw onder plat dak, 

waardoor een min of meer rechthoekige plattegrond is ontstaan. 

Gevelindeling: De gevels zijn geheel gepleisterd (niet oorspronkelijk) en voorzien van 

diverse uitgemetselde gepleisterde details, zoals een plint, 

cordonijsten en wenkbrauwen boven de gevelopeningen. In de 

zuidoostelijke en naar de Vlooswijkseweg gekeerde gevel twee 

gewijzigde vensters. In de noordelijke en zuidelijke kopgevel is in een

risalerend geveldeel een brede getoogde ingang opgenomen met 

houten deuren met roedenraam. Hierboven in de noordelijke 

kopgevel twee vensters met gewijzigde invulling. Tussen deze 

vensters een terracotta paardenkop. Boven de ingang in de zuidelijke 

kopgevel eveneens een venster met gewijzigde invulling. In beide 

kopgevels naast het risaliet een geveldeel met twee smalle 
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Waardenstelling Vlooswijkseweg 1B, Leusden gemeente Leusden

blindnissen. Diverse plaquettes met het opschrift ‘stalling’ en 

‘stalhouderij’. 

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld schilddak gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord. Het 

dakoverstek rust rondom op houten schoren. 

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Het pand ligt direct achter de horecagelegenheid Vlooswijkseweg 1 

en vormt hier onmiskenbaar een geheel mee. 

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig 

herkenbare stalling/stalhouderij uit het einde van de 

negentiende eeuw, oorspronkelijk behorend bij de 

naastgelegen uitspanning ‘Oud Leusden’.

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype 

(stallingsgebouw) en vanwege de karakteristiek vormgeving 

en detaillering in Chaletstijl. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Door zijn markante hoofdvorm en detaillering en de 

prominente ligging aan de Vlooswijkseweg is het pand sterk 

beeldbepalend element. Samen met de iets naar het noorden 

gelegen historische uitspanning ‘Oud Leusden’ vormt het een 

karakteristiek ensemble. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard 

gebleven stallingsgebouw uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw.  

- Zeldzaamheid: Vanwege het karakteristiek bouwtype en de 

herinneringswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: De het voormalige stallingsgebouw uit 1898 in Chaletstijl, 

nabij de vroegere uitspanning ‘Oud Leusden’, vormt een 

beeldbepalend element aan de noordzijde van de 

Vlooswijkseweg. De in hoofdvorm en detaillering nog goed 

herkenbare stalling vormt samen met de nabijgelegen 

historische horecagelegenheid ‘Oud Leusden’ een markant 

ensemble. 
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Waardenstelling Zwarteweg 3-5, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Aan de westelijke zijde en op de noordelijke hoek van de Zwarteweg 

en de Burgemeester de Beaufortweg gelegen dubbel pand in 

overgangsarchitectuur. Nummer 3 is het resultaat van een 

(gedeeltelijke) herbouw van een bestaand pand in 1908. In datzelfde 

jaar werd nr. 5 nieuw aangebouwd. Mogelijk werd toen ook de over 

beide panden doorgaande kap aangebracht. 

Bouwjaar: 1908

Bouwtype: dubbel (winkel)woonhuis

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde 

plattegrond en gedekt door een mansardedak. Achter nr. 3 loopt de 

goot lager door en achter nr. 5 staat een forse eenlaags uitbouw met 

aankappend afgeplat schilddak. 

Gevelindeling: De voorgevel (oost) van nr. 3 is geheel gepleisterd en is verlevendigd 

met uitgemetselde gepleisterde pilasters met decoratieve en door de 

goot stekende bekroning, horizontale banden en gepleisterde 

wenkbrauwen boven grotendeels gewijzigde gevelopeningen.

De voorgevel (oost) van nr. 5 is grotendeels voorzien van rustiek 

pleisterwerk, waarbij het schoon metselwerk van de segmentbogen 

boven de gevelopeningen en ‘speklagen’ in het zicht is gelaten. De 

toegang ligt in een ondiep portiek en wordt extra benadrukt door het 

hierboven gelegen dakhuis. De gekoppelde vensters aan weerszijden 
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Waardenstelling Zwarteweg 3-5, Leusden gemeente Leusden

van de entree bevatten enkelruits ramen met 4-ruits bovenlicht. 

Siersmeedijzeren gevelankers. Geblokte hoekpilasters. 

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met ongelijke goothoogtes. Ter plaatse van nr. 3 

gedekt met rode Tuiles du Nord en ter plaatse van nr. 5 met rode 

muldenpannen. In het voordakvlak van nr. 3 een niet oorspronkelijke 

dakkapel, in het voordakvlak van nr. 5 een door de goot stekend 

dakhuis onder plat dak met gekoppeld venster. 

Verbouwingen: 1976 (nr. 3), 1983 (nr. 3), 1958, 1985 (nr.5)

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als markante dubbel 

(winkel)woonhuis uit het begin van de twintigste eeuw. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar 

voorbeeld van een in karakteristieke eclectische 

overgangsarchitectuur gebouwde (winkel)woningen, waarbij 

stijlkenmerken uit diverse bouwstijlen werden toegepast. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Het langgerekte pand is markant en beeldbepalend 

gesitueerd op de noordelijke hoek van de Zwarteweg en de 

Burgemeester de Beaufortweg, midden in de bebouwde kom 

van Leusden. Het maakt deel uit van de zich in de twintigste 

eeuw steeds verder verdichtende historische lintbebouwing 

aan de Zwarteweg, in het verlengde van de 

Hamersveldseweg. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven 

dubbel (winkel)woonhuis uit 1908, waarbij de dubbele 

functie als winkel en woonhuis van nr. 3 door de 

aanwezigheid van pilasters met decoratieve bekroningen aan 

weerszijden van een winkelpui nog goed afleesbaar is.

 

- Zeldzaamheid: Vanwege het markante bouwtype en de detaillering.

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XXX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Markante dubbele (winkel)woning, prominent en 

beeldbepalend gesitueerd op de hoek van de Zwarteweg met 

de Burgemeester de Beaufortweg. Uitgevoerd in 

karakteristieke overgangsarchitectuur en onderdeel van de 

zich in de twintigste eeuw steeds verder verdichtende 

historische lintbebouwing aan deze weg. 

Regels Bijlage 1

Pagina 353 van 355



Waardenstelling Zwarteweg 27, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Met de nok loodrecht op de straat gelegen en traditioneel 

vormgegeven langhuisboerderij uit 1924. 

Bouwjaar: 1924

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect: Van Nimwegen

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige 

plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.  

Gevelindeling: De naar de Zwarteweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische 

indeling met op de begane grond vier vensters met (vernieuwd) T-

schuifraam met houten luiken. In de geveltop twee kleinere vensters 

met (vernieuwd) T-schuifraam. Boven de vensters een anderhalf 

steens strek. De indeling van de zijgevels is op punten gewijzigd.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden. Ter plaatse van het woongedeelte is het 

dak gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord, boven het 

bedrijfsgedeelte met riet. 

Verbouwingen: 1970

Bijzonderheden: Gevelsteen met de tekst: ‘Joh. Blom 16 mei 1924’. 

Terreininrichting:

Regels Bijlage 1

Pagina 354 van 355



Waardenstelling Zwarteweg 27, Leusden gemeente Leusden

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig 

herkenbare langhuisboerderij uit 1924. Het pand ligt 

tegenwoordig in de bebouwde kom van Leusden en vormt 

hier een tastbare herinnering aan de oorspronkelijke 

agrarische lintbebouwing aan dit deel van de Zwarteweg. 

- Architectuur- en 

kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als vooral in hoofdvorm 

nog goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke 

trant gebouwde boerderij, van het karakteristieke en 

streekeigen langhuistype. 

- Situationele- en 

ensemblewaarden: Als beeldbepalend onderdeel in tegenwoordig sterk verdichte 

lintbebouwing (met name woonhuisbebouwing) langs de 

Zwarteweg, waar de boerderij door zijn historische 

verschijningsvorm een opvallende positie inneemt. 

- Gaafheid en 

Herkenbaarheid: In hoofdvorm gaaf. Details deels gewijzigd. De 

oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.

- Zeldzaamheid: In typologisch opzicht is de boerderij algemeen voorkomend. 

In relatie tot omringende en veelal jongere woonbebouwing is 

er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde. 

Cultuurhistorische 

waarden

Architectuur- en 

kunsthistorische 

waarden

Situationele en 

ensemblewaarden

Gaafheid en 

herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XX X XX XX XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Het pand Zwarteweg 27 is vooral van belang als nog goed als 

zodanig herkenbare langhuisboerderij uit 1924 en vormt 

temidden van de veelal jongere lintbebouwing een 

beeldbepalend element aan de Zwarteweg. 
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