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monument 
: woonhuis met bedrijfsruimte 
: boerderij 
: langgevelboerderij 
: 1926 

Bouwgeschiedenis: Looeind 17 is in 1926 3 gebouwd in opdracht van de gebroeders F. en A. 
van de Laar op een voorheen onbebouwd perceel weiland 1 , z . Het ontwerp is van de hand van 
de plaatselijke timmerman Cornelis van den Boomen, die tevens met de uitvoering was belast 
(het bedrijf van Van den Boomen bouwde eveneens de nabij gelegen boerderijen Looeind 12, 
anno 1928 [objectnr. 25] en Looeind 11, anno 1932 [objectnr. 24]). Het betreft een traditione-
le langgevelboerderij met als eigentijdse elementen een mansardekap en een Hollandse 
koestalling. Vanwege deze moderne stalling is in de lange voorgevel volstaan met een enkele 
staldeur i.p.v. de traditionele dubbele potstaldeur. De opzet van het woonhuis was nog geheel 
traditioneel: door de voordeur direct in de herd, herd met brede schouw tegen de brandmuur, 
bedsteden, geut en kelder/opkamer. Het achterhuis omvatte naast de voorstal met koestallling, 
gierkelder en privaat, een varkenshok, vervolgens de deel met last, en in de achterste beuk een 
paardenstal en wagenberging. 
Het bedrijfsgedeelte is niet meer als boerderij in gebruik. Wijzigingen in het aanzicht betreffen 
het dichtzetten van de dubbele kardeur in de voorgevel en de vervanging van de oorspronkelij-
ke stalvensters door -en bijplaatsing van- betonnen exemplaren met ventilatie-dorpel. Een uit 
1 935 6 daterende aparte bijbouw is inmiddels verdwenen; deze bijbouw omvatte een stookhuis 
met bakoven, varkenskooien en paardenstallen. 

Beschrijving: Langs de zuidzijde van het Looeind, nabij de aansluiting op de Barrierweg, 
gesitueerde langgevelboerderij uit 1926. Het ca. 4 meter diepe voorerf is open gebleven bij het 
voormalige bedrijfsgedeelte; bij het woonhuis -het linker deel van het pand- is het voorerf 
omhaagd. Rechts opzij ligt de oprit naar het bestrate achtererf. 
De boerderij beslaat een rechthoekig grondplan van 28,50 bij 9,25 meter en heeft een met 
blauwe muldenpannen gedekt mansardedak. Het dak is gootloos gebleven en ter hoogte van de 
brandmuur staat een gemetselde nokschoorsteen met dekplaat. De bakstenen gevels zijn 
opgetrokken in kruisverband. Balkdragende muren; bij het bedrijfsgedeelte een vijftal forse 
ankers (lange schieter met dubbele veer) en bij het woonhuis ankers met enkele veer. De 
langsgevels zijn afgesloten met een dubbele muizetand-daklijst (onder een bloktand, boven een 
overhoekse tand); kopgevels met speciezoom langs de dakkant; voor- en linker kopgevel met 
gepleisterde en grijsgeverfde spatrand. 
In de lange straatgevel vertoont zich links het woonhuis met entree en aan weerszijden een 
zesruits schuifvenster. De oorspronkelijke klampdeur is vervangen door een glaspaneeldeur; 
met tweeruits bovenlicht in geprofileerd kozijn met dito kalf. De schuifvensters zijn voorzien 
van klampluiken; kozijn met luikaanslag; stenen lekdorpels. Boven de gevelopeningen zitten 
segmentbogige eensteens strekken met metselmozaïek in de verhoogde hoogvelden. Om de 
hoek, in de kopgevel van het huis, twee dito gedetailleerde zesruits schuifvensters (elk ter 
verlichting van één kamer), en geheel links, in de plint, een kelderlicht met diefijzers (opkamer-
venster in achtergevel); op de verdieping een tweetal vierruits stolpvensters met eensteens 
strek en stenen lekdorpel. 
De straatgevel van het bedrijfsgedeelte heeft ter hoogte van de koestal, twee getoogde 
betonnen stalramen met ventilatie-dorpel en een getoogde, opgeklampte staldeur in steenspon-
ning onder eensteens segmentboog; ter hoogte van de varkensstal één dito stalraam (alle 
stalramen onder getoogde rollaag; genoemde stalramen zijn gekomen in plaats van de 
oorspronkelijke vierruits stalramen); verder ter hoogte van de deel een opgeklampte dubbele 
deeldeur in steensponning onder eensteens segmentboog. In het rechter deel van deze gevel 
zitten twee -later bijgeplaatste- stalramen als voornoemd; het rechter raam zit ter plaatse van 
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de iri het muurwerk nog duidelijk herkenbare getoogde dubbele kardeur-opening. Om de hoek, 
in de kopgevel van de schuur een tweetal later bijgeplaatste stalramen als voornoemd, een 
opgeklampt hooiluik en in de top een klein rond ventilatie-gat.De achterzijde en het interieur 
van de boerderij zijn niet geïnventariseerd. 

Motivering: Langgevelboerderij anno 1926. 
Van cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een langgevelboerderij met een nog gave 
hoofdvorm (met karakteristieke eigentijdse mansardekap) en grotendeels gave detaillering. 
Situeringswaarde als beeldbepalend onderdeel van de historische agrarische bebouwing aan het 
Looeind, mede gelet op het ter plaatse nog deels open landelijke karakter. 
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