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Winterdijk 20 (vervolg)
Historie en Ligging
Een grote T-boerderij met de voorgevel naar de weg gericht en gelegen op een terp. Op het erf
staat nog een stal, opgetrokken in baksteen; het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband; rondom
loopt een gepleisterde plint; het wolfdak is gedekt met riet en heeft een overgebonden nok. Ook
staan er op het erf nog een kapberg en een houten schuur, waarvan het wolfdak is gedekt met riet
en een overgebonden nok heeft. Ook staat op het erf nog een hooiberg met 3 betonnen roeden.
In het weiland aan de overzijde van de weg is ook nog een stal gelegen. Deze is opgetrokken in
baksteen en heeft een schilddak, gedekt met riet en een overgebonden nok. De boerderij werd
omstreeks 1880 gebouwd.
Plattegrond en opstand
De boerderij is gebouwd op een T-vormig grondplan en bestaat uit een bouwlaag met zolder. De
gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Rondom loopt
een gepleisterde plint. Het voorhuis heeft een schilddak, gedekt met gesmoorde Muldenpannen.
Op de nok staan twee schoorstenen. Het stalgedeelte heeft een wolfdak, dat is gedekt met riet en
een overgebonden nok heeft.
Voorgevel
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. De voordeur met een bovenlicht, dat is voorzien van een
levensboom, is in het midden geplaatst. Ter weerszijden van de voordeur bevinden zich twee 6ruits schuifvensters. De vensters zijn voorzien van luiken. Deur en vensters zijn geplaatst onder
een strek. Onder de dakrand zijn drie liggende 3-ruits vensters aangebracht. Het gevelvlak wordt
afgesloten met een overstekende houten gootlijst, die rust op geprofileerde klossen.
Rechterzijgevel
Tegen de rechterzijgevel is ter hoogte van het voorhuis een erker uitgebouwd. In het stalgedeelte
bevinden zich een 9-ruits en een 12-ruits schuifvenster, beide voorzien van luiken; een deur; een
4-ruits venster, dat eveneens is voorzien van luiken. Voorts vier mestluiken en drie keperboogvormige openingen.
Achtergevel
De achtergevel is symmetrisch van opzet en traditioneel ingedeeld: de deeldeuren in het midden,
geflankeerd ter weerszijden door een 4-ruits stalraam. Geheel links, respectievelijk rechts in het
gevelvlak zijn de staldeuren geplaatst. Het metselwerk boven de deeldeuren is vernieuwd en vertoont langs de dakrand vlechtingen.
Linkerzijgevel
De linkerzijgevel heeft in het voorhuis een 6-ruits schuifvenster, afgedekt met luiken, dat evenals
de vensters in de voorgevel is geplaatst onder een strek. Vlak boven het maaiveld bevindt zich een
kelderopening, voorzien van diefijzers. Onder de dakrand is een zolderluik aangebracht. De linkerzijgevel is ter hoogte van het stalgedeelte middels een tussenlid verbonden met de naastgelegen stal. In het stalgedeelte bevindt zich in het gevelvlak tussen het voorhuis en het tussenlid naar
de stal een 12-ruits schuifvenster. In het gevelvlak links van het tussenlid is een deur geplaatst,
vier mestluiken, drie keperboogvormige openingen en een halfcirkelvormig ijzeren stalraam.
Reden van plaatsing
De boerderij werd omstreeks 1880 gebouwd en is nog geheel gaaf. De linkerzijgevel is weliswaar
ter hoogte van het stalgedeelte middels een tussenlid met de naastgelegen stal verbonden en tegen
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de rechterzijgevel van het voorhuis is een erker uitgebouwd. Deze bescheiden ingrepen hebben
het karakter van de boerderij evenwel niet aangetast. De boerderij is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een representatief voorbeeld van een T-boerderij, waarvan het oorspronkelijke karakter en de indeling van de gevels bijzonder goed bewaard zijn gebleven. Ook de
kapberg en de houten schuur zijn van belang, evenals de in het weiland aan de overzijde van de
weg gelegen stal.
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