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Redengevende omschrijving
Beschrijving
In december 1938 werd in de gemeente Son en Breugel begonnen met de bouw van een
langgevelboerderij voor A. Theunissen. Architect was Mart J. van Vessem uit Sint -Michielsgestel. In
1939 kwam de boerderij gereed. In 1952, toen de boerderij nog volop in bedrijf was, werden
varkenshokken gebouwd tegen bestaande kippenhokken. In 1980 werd de boerderij intern grondig
verbouwd in opdracht van scoutingvereniging de Burgemeester Herman Wittegroep. Er kwamen extra
ruimten en voorzieningen. Zowel de begane grond als de verdiepings vloer zijn vernieuwd door
Datovloeren BV en werden van beton gemaakt. De fundering werd gedeeltelijk weggehakt, zo ook de
spanten onder de verdiepingsvloer.
De voorgevel van de boerderij is gebouwd in schoon metselwerk in een Vlaams verband. De gevel
kan grofweg in drie delen worden verdeeld, namelijk het voormalige woonhuis in het linkerdeel, een
deur met vensters in het middelste deel en een poort en vensters in het rechterdeel.
In het linkerdeel van de boerderij bevindt zich het vroegere woongedeelte. Centraal in dit deel staat
een moderne witgeschilderde deur met origineel glas-in-lood bovenlicht. Links en rechts van de deur
bevindt zich een dubbelvenster met glas-in-lood bovenramen. Zowel boven de deur als boven de twee
vensters zijn strekken aangebracht. Centraal in het middelste deel staat een kleine groen geschilderde
deur. Zowel links als rechts van deze deur bevinden zich twee zesruits vensters. Zowel boven de deur
als boven de vier vensters zijn segmentbogen aangebracht.
Geheel links in het rechterdeel van de voorgevel staat een forse groen geschilderde poort. Rechts
hiervan bevinden zich drie zesruits vensters met daarboven segmentbogen.
Het zadeldak van de boerderij is belegd met grijze verbeterde holle dakpannen. Opvallend is dat de
nok van het woongedeelte iets lager ligt ten opzichte van de nok van het stalgedeelte. Toch behoren
beide delen tot de oorspronkelijke opzet. In het voorste dakschild bevindt zich ter hoogte van het
woongedeelte een dakkapel met een groen geschilderd fronton. Op de nok van de kap, ter hoogte van
het woongedeelte, staan twee schoorstenen. Aan de achterzijde van de boerderij bevindt zich een
afhang met een lessenaarsdak.
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