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Bouwgeschiedenis: Het kadastraal minuutplan van 1832 laat zien dat aan de zuidzijde van het 
tegenwoordige Kaarpad een langgerekt pand staat, ter plaatse van het huidige pand 't Kaarpad 
2 tot aan de achterzijde van Barrierweg 1 1. De rooilijn week toen richting Barrierweg terug, in 
het verlengde van de voorgevel-lijn van het huidige pand 't Kaarpad 2. Het langgerekte pand is 
in 1840 afgebroken en het terrein wordt onderdeel van een groot perceel weiland. Aan de 
zuidwestzijde hiervan zijn huizen gebouwd in resp. 1843 (ter hoogte van het huidige pand 
Barrierweg 7a) en 1880 (herbouw, t .h.v. thans Barrierweg 3), terwijl in de noordoosthoek het 
onderhavige pand in 1869 is opgetrokken, alle voor de bakkersfamilie Van de(r) Wiel, ' t 
Kaarpad 2 voor Johannes van der Wiel 2-3. 
Op de kadastrale schattingskaart van 1886 staat het pand aangegeven met de huidige contour; 
links achter het pand staat aan de Oude Postbaan een afzonderlijke bijbouw getekend, in de 
kadastrale legger omschreven als schuur (voorheen bijkeuken annex koetshuis 5). Rechts 
achterin het pand zat een bakkerij, terwijl in de linker voorkamer de bakkerswinkel was 
gevestigd 5. 
Vermoedelijk in de jaren 20 is de kap gewijzigd: het oorspronkelijke zadeldak met wolfeinden is 
vervangen door de huidige kap, een mansardedak met wolfeinden. 

In 1950 wordt het pand bezit van de gemeente Liempde; links naast de bestaande schuur/ 
werkplaats aan de Oude Postbaan is toen een nieuwe brandweergarage gebouwd (de vorige 
moest wijken in verband met de nieuwbouw van het raadhuis) 4. Inwendig is het pand in 1 966 
4 grotendeels verbouwd; de brede keukenschouw verdween t.b.v. verplaatsing trap, zo ook de 
kelder met opkamer (links achterin 5). Van de oude schuur resteren nog slechts een paar 
muurfragmenten (in de kopgevel aan de Oude Postbaan en de achtergevel [genummerd Oude 
Postbaan 4]). 

Beschrijving: Aan de zuidzijde van 't Kaarpad, op de hoek met de Oude Postbaan gesitueerd 
voormalig winkelwoonhuis (met bakkerij). Rechts opzij en aan de achterzijde een tuin, aan de 
straat afgesloten met een haag. Aan de linker achterzijde vormt een klein platgedekt tussenlid 
(1 966 41 de verbinding met een grote schuur langs de Oude Postbaan (deze delen zijn genum-
merd Oude Postbaan 4-6 en vallen buiten de inventarisatie; de schuur heeft nog enkele oude 
muurfragmenten van de oorspronkelijk bij het huis behorende schuur). 
Het pand beslaat een rechthoekig grondplan (ca. 9 bij 13 meter) met een kleine uitbouw (ca. 1 
bij 3 meter) achteraan de rechter zijgevel (deze uitbouw is al aangegeven op de kadastrale 
kaart van 1886). Het pand telt één bouwlaag met een zolderverdieping onder een, met blauwe 
kruispannen gedekt, mansardedak met wolfeinden. De nok ligt evenwijdig aan 't Kaarpad. 
Schoorstenen in het linker schild en rechts van het midden op de nok. Centraal in het voor-
schild een houten dakkapel met tweelicht onder aankappend lessenaardakje. Op de voorgevel 
een overstekende geprofileerde bakgoot; eenvoudige houten bakgoot op achtergevel; de 
wolfeinden zijn nog gootloos. 
De gevels zijn opgetrokken in kruisverband (handvorm; versleten gesneden voeg). Onderlangs 
een gepleisterde plint, bovenlangs - ook bij de wolfeinden- een dubbele muizetand-daklijst 
(voorgevel met 3/4 staande overhoekse tand en een bloktand; zijgevels en achtergevel met 
platte overhoekse tand en een bloktand). Gevelopeningen onder anderhalfsteens strekken en 
met plat- en rollaag aan de onderzijde. Muurankers met rechte schieter. 
Vijf assen brede voorgevel, met onregelmatige travee-breedte; centraal de entree en aan 
weerszijden twee vensters. De entree wordt gevormd door een klampdeur met bovenlicht in 
geprofileerd kozijn met dito kalf; de vensters hebben een eenruits onderraam en een bovenlicht 
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(oorspronkel i jk waren het zesruits schu i f vens te rs 6) en zijn voorz ien van ve rn ieuwde klamplui-

ken. Oude kozi jnen me t toognagels. De boven l i ch ten zijn thans alle bezet me t glas- in- lood; het 

bovenl icht van de voordeur had een karakter is t iek 19de-eeuws met (ijzeren?) roeden verdeeld 

sni j raam 6 . Rechts naast de deur een eerste s teen, m e t inschr i f t : 'J. v.d. W. / 24\6 1869'. 

Bij de zi jgevels is de oude dakl i jn z ichtbaar gebleven. In de linker zijgevel beneden een twee ta l 

ve rn ieuwde vensters (schui fvensters) en boven t w e e (later ingebroken?) s to lpvensters . Rechter 

zi jgevel me t d i to indeling; achteraan een kleine u i t b o u w (pr ivaat, ashok?) me t pannen lesse-

naardakje. 

De achtergevel ve r toon t diverse b o u w s p o r e n ( ve rn ieuwd metse lwerk bij u i t b o u w en linker deel, 

en naast het tussenl id . In de gevel een ach te r ingang me t twee- ru i t s bovenl ich t en een zesruits 

schu i fvenster (met luikaanslag en s tenen lekdorpel) ; verder een jonger s to lpvens ter . 

Het interieur is gemoderniseerd. 

Mot iver ing : D w a r s eenlaags w o o n h u i s anno 1 8 6 9 m e t latere mansardedak (XXa) . 

Van cu l tuurh is tor ische waarde v a n w e g e het b o u w t y p e en v a n w e g e de gaafheid van de 

h o o f d v o r m en de detai l lering. 

S i tuer ingswaarde als beeldbepalend onderdeel v a n de h is tor ische bebouwing aan in de 

dorpskom, mede v a n w e g e de l igging aan s t raa thoek en plein. 
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