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Molenpad 6 (vervolg)
Historie en Ligging
Een grote T-boerderij, gelegen op een terp, met de voorgevel naar de Oostendorperstraatweg gericht. Op het erf staat nog een bakstenen stal met zadeldak gedekt met gesmoorde Muldenpannen.
In de voorgevel van deze stal is roze en witte kalkzandsteen verwerkt in ontlastingsbogen en sierbanden. De boerderij werd gebouwd in 1921.
Plattegrond en opstand
De boerderij is gebouwd op een T-vormig grondplan en bestaat uit een bouwlaag met zolder. Aan
de linker- en rechterzijde is achter het voorhuis het gevelvlak voor een deel opgetrokken ter vergroting van het voorhuis. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Roze en witte kalkzandsteen is
in het voorhuis verwerkt in de ontlastingsbogen en in de rondomlopende banden siermetselwerk.
Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Rondom loopt een gepleisterde plint. Het voorhuis
heeft een schilddak, gedekt met gesmoorde Tuile-du-Nordpannen en in patroon gelegde rode Tuile-du-Nordpannen. Op de nok staat een schoorsteen. Het stalgedeelte heeft een zadeldak, eveneens gedekt met gesmoorde Tuile-du-Nordpannen en in patroon gelegde rode Tuile-duNordpannen.
Voorgevel
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. De voordeur met een ongedeeld bovenlicht is in het midden geplaatst in een portiek, dat aan de bovenzijden met een flauwe segmentboog is afgesloten.
Ter weerszijden van de portiek bevinden zich twee T-vormig ingedeelde vensters. De vensters
zijn voorzien van luiken en geplaatst in een getoogd kozijn onder een segmentboogvormige ontlastingsboog, waarin roze en witte kalkzandsteen is verwerkt. Een sierrand in roze en witte kalkzandsteen verbindt de ontlastingsbogen, als ook de onderzijde van de vensters. Het gevelvlak
wordt afgesloten met een houten gootplank, waarop een mastgoot is gemonteerd.
Rechterzijgevel
De rechterzijgevel heeft in het voorhuis een T-vormig ingedeeld venster, overeenkomstig de vensters in de voorgevel, en een kleiner venster, waarvan de 4-ruits verdeling is verdwenen. Het ter
vergroting van het voorhuis opgetrokken gevelvlak bevat een deur met een ongedeeld bovenlicht
en een T-vormig ingedeeld venster, voorzien van luiken. Deur en venster zijn onder een strek in
roze en witte kalkzandsteen geplaatst. In het stalgedeelte bevinden zich vier segmentboogvormige
ijzeren stalramen. In het dakvlak van het voorhuis bevindt zich een niet-oorspronkelijk dakvenster.
Achtergevel
De achtergevel is symmetrisch van opzet en traditioneel ingedeeld met de segmentboogvormige
deeldeuren in het midden. Ter weerszijden bevinden zich een segmentboogvormig ijzeren stalraam en een staldeur onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. Op de verdieping is een
hooiluik aangebracht en in de geveltop een klein, segmentboogvormig 2-ruits ijzeren raampje.
Linkerzijgevel
De linkerzijgevel heeft in het voorhuis een T-vormig ingedeeld vensters, overeenkomstig de vensters in de voorgevel, en een kleiner venster, waarvan de 4-ruits verdeling is verdwenen. In het ter
vergroting van het voorhuis opgetrokken gevelvlak zijn een deur en een T-vormig ingedeeld venster, voorzien van luiken, aangebracht. Deur en venster zijn onder een strek in roze en witte kalkzandsteen geplaatst. In het stalgedeelte bevinden zich een deur, drie segmentboogvormige ijzeren
stalramen en een klein niet-oorspronkelijk stalraam.
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Reden van plaatsing
De boerderij met waardevolle bakstenen schuur werd in 1921 gebouwd en is nog geheel gaaf. De
boerderij is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een representatief voorbeeld
van een grote T-boerderij, waarvan het oorspronkelijke karakter bijzonder goed bewaard is gebleven in de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering.
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