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Redengevende omschrijving
Beschrijving
Boerderij gelegen aan de Rijtackerweg met zijn voorgevel op het noordoosten georiënteerd. De
boerderij, plaatselijk bekend onder de naam “den Hurk”, is in 1936 gebouwd naar een ontwerp van
architect W.P.C. Knuttel in opdracht van Philips. Het van oorsprong als pachtboerderij gebouwd object
is in 1936 gebouwd ter plaatse van een oudere voorganger in een typerende jaren dertig architectuur.
De boerderij, op een T-vormige grondslag, bestaat uit een woonhuis met een aangebouwde grote
koestal met bovenliggende hooizolder onder een samengesteld afgewolfd zadeldak.
Alle dakvlakken zijn bedekt met verbeterde gesmoorde Hollandse pannen met op zadeldak van het
woongedeelte een schoorsteen.
Op de ontwerptekening van architect Knuttel is de boerderij nog voorzien van een rietbedekking met
uilenborden in de plaats van de pannen bedekking.
De boerderij is gelegen op een groot erf waarop zich nog verscheidene andere opstallen aanwezig
zijn.
De boerderij is grotendeels in zijn oorspronkelijk opzet bewaard gebleven behoudens het vervangen
van het raamhout en het aanbrengen van kunststof roeden.
Het woongedeelte is gelegen op het noordoosten en omvat op de begane grond een spoelkeuken,
een gang met trapopgang, een onderkelderde melkkamer en een tot een ruimte samengevoegde
zitkamer en woonkeuken. De melkkamer is als zodanig niet meer in gebruik. In de voormalige
woonkeuken is de schouwpartij bewaard gebleven met in de geprofileerde schouwbalk de inscriptie
“Ao 1936”. Naast de schouw een bergkast en de doorgang naar de spoelkeuken.
De begrenzing tussen de zitkamer en de woonkeuken wordt door een geprofileerde kroonlijst en
betimmeringen geaccentueerd.
Op de verdieping zijn de slaapvertrekken gelegen. De verdiepingsbalklaag is een enkelvoudige
balklaag die gedeeltelijk in het zicht is.
De verdiepingsvloer in de voormalige koestal wordt gevormd door stalen onderslagen die door ronde
stalen profielen worden gedragen. Op de onderslagen rusten stalen IPE-profielen waar vervolgens
een enkelvoudige houten balklaag op draagt.
Het grote afgewolfd samengesteld zadeldak wordt gedragen door, gedeeltelijk eiken, gebinten. De
spantbenen van de kapgebinten bezitten een trekplaat met een makelaar en korbelen. Ter plaatse van
de vloer ondersteunen kreupele stijlen en een blokkeel de gebinten. De gebinten dragen de gordingen
waarop de sporen van naaldhout rusten.
De bakstenen voorgevel van de boerderij is gesitueerd op het noordoosten en loopt nagenoeg parallel
met de nabij gelegen snelweg A2. De gevel is opgetrokken in een Vlaams metselverband.
De symmetrisch opgezette gevel van het woongedeelte bezit op de begane grond twee kruisvensters
met luiken en kunststof roeden en op de verdieping twee vensters met een middenstijl. In het midden
van de gevel een gedenksteen met het opschrift “den Hurk 1936”.
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De vensters bezitten een anderhalf steens hoge strek als ontlastingsboog.
De gevel wordt afgesloten door een vlechting met langs de uitstekende dakranden een windveer.
In de voorgevel van de koestal een drietal betonnen stalramen en een enkele staldeur met een
halfronde bovenzijde en duimgehengen.
De gevel wordt afgesloten door een zinken mastgoot die rust op geprofileerde gootklossen.
In de rechter zijgevel van het woongedeelte is de voordeur gesitueerd bestaande uit een horizontaal
gedeelde deur met een door roeden gedeeld bovenlicht en een geprofileerd kalf met deurstuk in de
vorm van een accoladeboog.
Aan de linkerzijde van de deur een kruisvenster met luiken en rechts een venster met een middenstijl
waaronder een kelderlicht met diefijzers. Het nieuwe raamhout is voorzien van kunststof roeden.
De gevel wordt afgesloten door een zinken mastgoot die rust op geprofileerde gootklossen.
Op het dakvlak een dakkapel met zadeldakje en twee zesruits vensters.
De rechter zijgevel van de koestal met schuin oplopende steunberen bezit op de begane grond een
zevental betonnen stalvensters met op de uiteinden van de gevel respectievelijk een enkele en een
dubbele staldeur met halfronde bovenzijde.
Op de verdieping biedt een groot dubbel hooiluik met een twaalfruits bovenlicht onder een hijsbalk
toegang tot de grote hooizolder. Aan weerszijde, een in tweeën gedeeld, betonnen stalraam.
De gevel wordt afgesloten door een vlechting met langs de uitstekende dakranden een windveer.
De linker zijgevel van het woongedeelte bezit een kruisvenster met luiken en kunststof roeden en een
samengestelde pui met deur, zij- en bovenlichten.
De gevel wordt afgesloten door een zinken mastgoot die rust op geprofileerde gootklossen.
Op het dakvlak een dakkapel met zadeldakje en twee zesruits vensters.
De linker zijgevel van de koestal met schuin oplopende steunberen bezit op de begane grond een
zevental betonnen stalvensters met aan weerszijde, op de uiteinden van de gevel, een staldeur met
halfronde bovenzijde.
Op de verdieping biedt een groot dubbel hooiluik met een twaalfruits bovenlicht toegang tot de grote
hooizolder. Aan weerszijde, een in tweeën gedeeld, betonnen stalraam.
De gevel wordt afgesloten door een vlechting met langs de uitstekende dakranden een windveer.
De achtergevel telt tien betonnen stalvensters met in het midden van de gevel een enkele staldeur
met halfronde bovenzijde.
De gevel wordt afgesloten door een zinken mastgoot die rust op geprofileerde gootklossen.
Waardering.
De boerderij is een voorbeeld van de landelijke bouwkunst in Noord-Brabant. De boerderij kenmerkt
zich door de boerenesthetica ‘Form Follows Function’ en bezit esthetische waarde door de typische
jaren dertig architectuurstijl, de detaillering, de toegepaste materialen.
De stijlkenmerken van de landelijke bouwkunst komen tot uiting in:

de sobere uitstraling van het gebouw en bijgebouwen;

de splitsing in een woongedeelte en stalgedeelte;

de overwegend gesloten dakvorm;

het ensemble van hoofdgebouw, bijgebouwen en erf.
Het oorspronkelijke karakter van de boerderij is zowel in het interieur als het exterieur in hoofdzaak
goed bewaard gebleven. De aangebrachte kunststof roeden in het nieuwe raamhout verstoren de
belevingswaarde niet zodanig dat de authenticiteit is aangetast. De boerderij bezit een typologische
zeldzaamheid en is zeldzaam door zijn authenticiteit.
Bij de boerderij bevinden zich enkele bijgebouwen, die niet onder de bescherming vallen.
De boerderij bevindt zich in een archeologisch waardevol gebied.
De boerderij ‘Den Hurk’ is gebouwd op de locatie van een middeleeuwse ontginningshoeve ‘Ten
Horick’. Deze hoeve uit 1569 was eigendom van de Tafel van de H. Geest te ‘s-Hertogenbosch.
De boerderij van 1936 bezit een cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de sociaal- en
economische ontwikkeling in het gebied en is een illustratie van de uitzonderlijke positie en
geschiedenis van Philips.
De boerderij heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van het ‘ambachtsschooltype’ binnen
het oeuvre van architect W.P.C. Knuttel uit Deventer.
De boerderij ‘Den Hurk’ staat nabij de Mispelhoeve (voor 1451) en ze waren beiden in eigendom van
de Tafel van de H. Geest. De Mispelhoeve heette voorheen ‘Den ouden Hurck’.
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