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Bouwgeschiedenis: Het pand Dorpsstraat 6 is gebouwd in 1878 in opdracht van klompenmaker 
Joseph van der Velden 2 , 3 , 4 op een to t dan als weiland (met opgaand geboomte) in gebruik 
zijnd perceel ten noorden van het raadhuis. 
Op het kadastraal minuutplan van 1832 1 is te zien dat destijds aan de Dorpsstraat -vanaf het 
raadhuis tot de huidige Kerkstraat- slechts drie panden stonden; de gronden aan weerszijden 
van de weg (tot aan de Nieuwstraat en de Keefheuvel) waren in gebruik als wei- en bouwland 
en voor een groot deel gemeentelijk eigendom. In het laatste kwart van de 19de eeuw 
ontwikkelde de Dorpsstraat zich van een landelijke weg to t de kaarsrechte hoofdstraat (en 
eerste straatweg) in de kern van Liempde (zie de kadastrale schattingskaart van 1886 1). Deze 
ontwikkeling is ingezet met de bouw in 1867 van een nieuwe kerk aan de Dorpsstraat na de 
grote brand aan het Kerkeind in 1864 waarbij 13 huizen en de kerk verloren gingen. Het eerste 
nieuwe huis (in feite een boerderij) verrees in 1875 (thans Dorpsstraat 24) op de plaats van een 
oude boerderij. Bij de bouw hiervan werd het kennelijk niet meer passend gevonden om aan het 
dan nog vri jwel onbebouwde traject tussen het raadhuis en de kerk een boerderij met een 
traditioneel uiterlijk te bouwen. De herbouwde boerderij kreeg de vorm van een dwars geplaatst 
burgerwoonhuis met daarachter schuilgaand een vrijstaande stal/schuur. De voorgevel kwam 
overeenkomstig de nieuwe bouwverordening op enkele meters afstand van de openbare weg te 
staan (de oude boerderij lag met de langsgevel direct aan de weg). Deze rooilijn en de hoogte 
van de voorgevel zouden maatgevend worden bij de bouw van nieuwe huizen aan de Dorps-
straat: het werd als voorwaarde gesteld bij de verkoop van de gemeentegrond (bijv. Dorps-
straat 6, 10 en 18) 3. Zo verrees in het laatste kwart van de vorige eeuw aan de Dorpsstraat 
een reeks gelijksoortige eenlaags dwarse woonhuizen: nr. 24 [* 1875], nr. 6 [* 1878], nr. 18 
[* 1879/80], nr. 3 [ *1885] , nr. 10 [ *ca. 1888] en nr. 19 [ * 1 8 9 2 ] (enkele andere zijn reeds 
afgebroken). 

Naast genoemde voorwaarden werd bij de verkoop van het onderhavige perceel gemeente-
grond tevens bepaald dat aan de zuidzijde van het perceel een bestaande doornenhaag de 
scheiding moest uitmaken met de overblijvende gemeentegrond en dat aan de noordzijde een 
gemeenschappelijke levende heg geplant zou worden 3. 
Het pand heeft vanouds een café-bestemming gehad: in 1881 vroeg Joseph van der Velden, 
als tapper en klompenmaker, vergunning ingevolge de Drankwet van 1881 om in zijn huis ('in 
groote kamer, opkamer en keuken') sterke drank te verkopen 5. 
Verbouwingen zijn bekend uit 1970 en 1980. In 1970 is aan de achtergevel een sanitair blok 
gebouwd 7. In 1980 is o.m. de zaak heringericht (waarbij de dan nog bestaande brede 
boerenschouw is gesloopt), de gehele kap vernieuwd, en kwam er een nooduitgang in de 
zijgevel 8. 

Beschrijving: Aan de oostzijde van de Dorpsstraat gelegen eenlaags café/woonhuis onder 
zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de straat. Links opzij voert een ca. 2 meter breed 
pad ('t Broekegangske; feitelijk particulier terrein van de nrs. 6 en 8) naar de achtergelegen 
Keefheuvel. Rechts opzij sluit het pand aan tegen een tweelaags buurpand. Aan de voorgevel 
ligt een ca. 3 meter diep terras. 

Het huis beslaat een rechthoekig grondplan van ca. 14x9 meter. Tegen de achtergevel 
aanbouwen (niet van belang). De bakstenen gevels zijn opgetrokken in kruisverband met 
(grotendeels versleten) knipvoeg. De voorgevel is later w i t geverfd. Gevelopeningen onder 
anderhalf steens strekken (uitgezonderd de benedenvensters en deur in de zijgevel); vensters 
met hardstenen lekdorpels. De voorgevel is afgesloten met een dubbele muizetand-daklijst 
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(blok- en overhoekse tand) en een (later aangebrachte) eenvoudige mastgoot. De voorgevel 
heeft een gepleisterde en grijs geverfde plint. 
Het zadeldak is gedekt met blauwe oudhollandse pannen; aansluiting bij zijgevel met specie-
zoom. De oorspronkelijke nokschoorsteen rechts van het midden is verdwenen (de boeren-
schouw met breed kanaal is in 1980 gesloopt). Modern daklicht in voor- en achterschild. 
Voorgevel met centraal de entree, links twee vensters en rechts een venster en een dubbele 
schuurdeur. De entree heeft een klampdeur (onder/bovendeur) en een tweerui ts bovenlicht in 
geprofileerd kozijn met dito kalf. De vensters bestaan uit zesruits schuiframen in oude kozijnen 
met luikaanslag en zijn alle voorzien van klampluiken. De opgeklampte schuurdeuren zitten, 
onder een korfboogvormige anderhalfsteens toog, in een steensponning. 
De linker zijgevel heeft beganegronds twee zesruits schuifvensters (vermoedelijk van later 
datum gezien het ontbreken van strekken) en een nieuwe deur (nooduitgang; voorheen zat ter 
plaatse een kelderlicht). Ter hoogte van de zolder twee gewijzigde vensters (stolpramen met 
bovenlicht; oorspronkelijk vierruits schuifvensters) met rollaag aan de onderzijde. 
De achtergevel gaat schuil achter latere aanbouwen. 

Het interieur is geheel gemoderniseerd. Opkamer/kelder en brede boerenschouw (tegen de 
achtermuur van de rechter voorkamer) zijn verdwenen; de kap is geheel vernieuwd. 

Motivering: Eenlaags dwars café/woonhuis anno 1875. 
Van cultuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en vanwege de gaafheid van de 
hoofdvorm en de detaillering. 

Situeringswaarde als beeldbepalend onderdeel van de historische bebouwing aan de Dorps-
straat; ensemble-waarde als huis in de karakteristieke reeks van eenlaags dwarse huizen die in 
het laatste kwart van de 1 9de eeuw is gebouwd aan de Dorpsstraat, welke zich toen als 
hoofdstraat van Liempde ontwikkelde; als zodanig en vanwege de van oudsher behouden café-
bestemming van waarde voor de nederzettingsgeschiedenis van Liempde. 
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