WERKMANSHUIS – KONINGSPADE 24 - HOOGWOUD
2015-5

1

Werkmanshuis
Een werkmanshuis is een kleinschalig huis van één bouwlaag met een zolderverdieping met veelal houten
topgevels. Het is gesitueerd op een hoek van het erf van de boerderij. Het huis is bedoeld als woning voor
de werknemer van de boer.
Zelfs grote gezinnen bevolkten zo’n huisje waarin dan op zolder op de ‘lange regel’ werd geslapen met een
gordijn als afscheiding tussen de jongens- en de meisjesslaapplaatsen.
Een eigen erf heeft zo’n huisje nauwelijks; er is soms zelfs geen ruimte om een moestuin aan te leggen.
Meestal onderhield de werkman de moestuin behorende bij de boerderij waarvan hij dan ook het
vruchtgebruik had.

Luchtfoto google

Op Koningspade 24 te Hoogwoud staat zo’n huisje. Het is gesitueerd in een hoek van het grote erf
behorende bij de boerderij op nummer 23.
Het geheel is enkele jaren terug als ensemble benoemd tot rijksmonument.
De beschrijving van dit monument in het monumentenregister is als volgt.
Inleiding
Laat 19de-eeuwse
arbeiderswoning gelegen op
geruime afstand van de
langhuisstolp in de noordelijke
hoek van het erf. Zowel de
achter-(W) als de rechterzijde
(N) hebben op de begane
grond een kleine houten
aanbouw die het
monumentale karakter echter
niet schaden. Deze
aanbouwen vallen buiten de
bescherming.
De rechterzijde heeft in de geveltop
een opgeklampte deur met
bovenlicht.

Omschrijving
Arbeiderswoning op een rechthoekig noord-zuid gericht grondplan bestaande uit een parterre en een
kapverdieping, onder met zwarte Hollandse pan bedekt zadeldak. Het zadeldak heeft in de nok een
vierkante gemetselde schoorsteen, die evenals het muurwerk van de arbeiderswoning is opgetrokken in
rode baksteen. Het muurwerk heeft aan de binnenzijde stijlen waardoor aan de buitenzijde de schieters
van de ankers zichtbaar zijn.
De voorzijde (O) heeft op de parterre drie T-vensters. De linkerzijde (Z) heeft alleen in de geveltop een
liggend tweelichtvenster.
De rechterzijde (N) heeft in de geveltop een opgeklampte deur met bovenlicht.

De voorzijde heeft drie T-vensters

De linkerzijde heeft
alleen in de geveltop
een liggend
tweelichtvenster.
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Waardering
Laat 19e-eeuwse arbeiderswoning is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het
langhuisstolpboerderij-complex alsook wegens typologische- en sociaalhistorische waarde.
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Eigen woningopname op 2 juni 2014
Het huisje is 740cm lang en 505cm breed
met twee houten aanbouwen aan de
achter- en zijgevel van resp.
250/680cm.en 164/405cm.
De halfsteens gevels bestaan uit rode
baksteen in waalformaat met een
koppenmaat van 11cm en een lagenmaat
van 6cm. Het zadeldak is gedekt met
oudhollandse grijs gesmoorde pannen en
afgewerkt met houten waterborden en
windveren met twee kleine makelaars. De
binnenzijde van de gevels hebben een
betimmering. De muurankers aan de
gevels geven aan dat het hier een
houtbouwconstructie betreft.

Bewoning
Het huisje is lange tijd bewoond geweest door een werknemer van de boerderij. Daarna bewoond door
een van de eigenaren van de boerderij en vervolgens diende het voor tijdelijke bewoning.
De huidige bewoonster, mevrouw Middelburg, woont hier met plezier al meer dan dertig jaar.
De T-ramen suggereren een bouwjaar aan het begin van de 20ste eeuw. Dit correspondeert met de bouw
van de grote stolp van de veehouderij op het perceel die ook stamt uit begin 1900. Het huisje verkeert in
een matige staat van onderhoud.

