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Verslag boerderij Herenweg 82 te Hoogwoud. 

Sloop van de opstallen op perceel Herenweg 82 te Hoogwoud.
Eigenaar fam. Deken en daarvoor fam. Rooker.

De opstallen bestaan uit een stolp met een voorhuis en een platte aanbouw.

Het huis is heeft een mansarde kap en is gedekt met mulden pannen zonder chaperon pannen.
Het metselwerk is uitgevoerd in een rode steen in halfsteens verband met enkele sierlagen.
Lagenmaat is 6,25 cm en koppenmaat 11 cm. Bouwjaar geschat op ca. 1920.
Het platte deel is  later aangebouwd.

De stolp is het oudste gebouw en  heeft een dubbel vierkant van rondhout, waarvan het achterste deel later is 
aangebouwd met een overhangend deel aan de rechter zijkant.
De stolp is niet meer in originele staat waarbij de oorspronkelijke indeling niet meer is te achterhalen. Ook zijn 
rondom de gevels vernieuwd.  Gevels uitgevoerd in een rode steen met een lagenmaat van 7,6 cm en een 
koppenmaat van 11,5 cm. De oorsprong van het geheel is waarschijnlijk het voorste deel van de stolp die later 
naar achter is vergroot waartegen weer later het voorhuis en daarna de platte aanbouw is gerealiseerd.
Het bouwjaar van het voorste deel wordt geschat op 1880.
De gebouwen verkeren in een slechte staat  waardoor restauratie in verhouding tot nieuwbouw 
financieel niet aantrekkelijk is. De veestal naast de woning wordt niet gesloopt.

Zowel de woning als de stolp hebben geen architectonische, historische of  regionale waarde 
waardoor een opmeting en opname met uitgewerkte tekeningen  niet noodzakelijk is.
De fotoreportage met omschrijving behoren m.i. wel thuis in het archief als herinnering aan de bebouwing. 
De bewoningsgeschiedenis is nog niet onderzocht.

Op de plaats van de te slopen gebouwen wordt een nieuwe bedrijfswoning gerealiseerd.
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