Rijksmonument

Abbevillelaan17

Korte omschrijving
e

18 eeuwse LANGGEVELBOERDERIJ “de Kaalhoef” heeft een met riet en pannen gedekt zadeldak,
de aanbouw een met pannen gedekt lessenaarsdak. De kopgevel van het woongedeelte heeft muren
van vlechtwerk. In de lange gevel aan de voorzijde van het woongedeelte zitten zesruits
schuifvensters met luiken en een deur met bovenlicht; het schuurgedeelte heeft zesruits en drieruits
ijzeren stalvensters. In het woongedeelte is nog de oorspronkelijke indeling met schouw, bedstee en
kelder met opkamer aanwezig.
Datum van aanwijzing: vóór 1987
Datum van registratie: *21-07-1981
Kadastrale gegevens bij inschrijving:
Rijksmonument nummer: 14652

Woensel W 3235,3069

Redengevende omschrijving
LANGGEVELBOERDERIJ (XIX B) onder met riet en pannen gedekt zadeldak met wolfeind
(woongedeelte) en schild (schuurgedeelte); aanbouw onder met pannen gedekt lessenaarsdak tegen
kopgevel met vlechtingen van woongedeelte; achterste stuk van schuurgedeelte (tasruimte) verbreedt
zich aan voorzijde met sprong. In de lange gevel aan de voorzijde in het woongedeelte twee 6ruitsschuifvensters met luiken en deur met bovenlicht; in het schuurgedeelte staldeur met gedeeld
bovenlicht 6-ruits ijzeren stalvensters, lage deeldeur, toegemetselde helft van deeldeur-opening met 6ruits ijzeren stalvenster,
Recht-gesloten deeldeuren en twee stalvensters. In de kopgevel van het schuurgedeelte twee
vernieuwde 3-ruits stalvensters. In de lange gevel aan de achterzijde deur met venstertje, twee 4-ruits
vensters, smalle met pannen gedekte afhang, stalvenster, deeldeuren, 4-ruits stalvenster, staldeur en
twee stalvensters. In de kopgevel van het woongedeelte twee kleine vensters. In de afhang tegen
woongedeelte aan voor- en achterzijde een deur en in zij- en achtergevel een venster. In het
woongedeelte de oorspronkelijke indeling met schouw, bedstee en kelder met opkamer.
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Rijksmonument
Omschrijving: "De Kaalhoef". Langgevelboerderij (XIX B) onder met riet en pannen gedekt zadeldak
met wolfeind (woongedeelte) en schild (schuurgedeelte); aanbouw onder met pannen gedekt
lessenaarsdak tegen kopgevel met vlechtingen van woongedeelte;
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