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Hogenbrinkweg 22 (vervolg)
Historie en ligging
Een langsdeelboerderij met de deelzijde naar de weg gericht. Op het erf staat nog een kapberg en
ene houten schuur gedekt met golfplaten. De muurankers in de voorgevel geven aan dat de boerderij in 1864 gebouwd is.
Plattegrond en opstand
De boerderij is gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaat uit een bouwlaag met zolder.
De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Er loopt
een gepleisterde plint langs de rechterzij-, de linkerzij- en achtergevel. Het wolfdak is gedekt met
riet en heeft een overgebonden nok. Bij het achterhuis ligt de dakvoet lager. De schoorsteen staat
in het linkerdakvlak.
Voorgevel
De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld. Er zijn twee voordeuren (rouw- en trouwdeuren): geheel
links een deur zonder bovenlicht en rechts uit het midden een deur met een ongedeeld bovenlicht.
Tussen deze deuren zijn twee T-vormig ingedeelde vensters aangebracht. Geheel rechts bevindt
zich een derde, iets kleiner, T-vormig ingedeeld venster. Op de verdieping is het zaadluik niet
meer aanwezig. De rollaag is nog wel zichtbaar. Verder twee niet-oorspronkelijke zoldervensters.
Het metselwerk onder de dakrand vertoont vlechtingen.
Rechterzijgevel
De rechterzijgevel van het voorhuis is licht gewijzigd. Er bevinden zich in het voorhuis een nietoorspronkelijke deur en twee niet-oorspronkelijke vensters. In het stalgedeelte zijn vijf mestluiken
geplaatst en zes keperboogvormige openingen. In 2001 is de eigenaar gestart om de gevel in de
oorspronkelijke situatie terug te brengen.
Achtergevel
De achtergevel is symmetrisch van opzet en traditioneel ingedeeld: de niet-oorspronkelijke deeldeuren in het midden onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. Ter weerszijden van de
deeldeuren zijn een staldeur geplaatst onder een rollaag met alleen links een rondboogvormig
ijzeren stalraam. Verder nog twee halfcirkelvormige stalraampjes. Het metselwerk langs de dakrand vertoont vlechtingen.
Linkerzijgevel
De linkerzijgevel heeft in het voorhuis een deur, een venster waarvan de luiken zijn verdwenen,
en twee niet-oorspronkelijke vensters. In het stalgedeelte bevonden zich aanvankelijk vier mestluiken, waarvan er twee zijn dichtgezet, en vier keperboogvormige openingen.
Reden van plaatsing
De boerderij werd in 1864 gebouwd. In de zijgevels van het voorhuis zijn enkele ondergeschikte
vensterwijzigingen aangebracht. De boerderij met 2-roede kapberg is in architectuurhistorisch
opzicht beschermenswaardig als een voorbeeld van een hallehuisboerderij, waarvan het oorspronkelijke karakter goed bewaard is gebleven in de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering.
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