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Het college van burgemeester en wethouders van Losser;
Overwegende dat:
aan de Paandersdijk 9 te Beuningen zich boerderij Austie bevindt, voorheen ook wel
bekend als erve ‘de Scholten’;
een Scholtenboerderij of Scholtenerf een plaats is waar vergaderingen binnen de marke
werden gehouden en het erf in die hoedanigheid vanaf de middeleeuwen
een centrale rol in het gebied heeft gespeeld;
het erf bestaat uit een tweekaps boerderij, een wagenloods aan de weg, twee grote
open schuren aan de westzijde, een ligboxenstal met persvoerkuilen en een mestsilo aan
de oostzijde, en een voormalige melkstal met kippenhok aan de overzijde van de
Paandersdijk;
het erf thans geen passende vervolgfunctie kent en in verval raakt;
het gewenst is om een passende erftransformatie te faciliteren om verder verval te
voorkomen en de cultuurhistorisch waardevolle erfensensemble te behouden in het kader
van het algemeen belang;
daartoe cultuurhistorisch onderzoek, een erfinrichtingsadvies en transformatieadvies voor
de bestaande bebouwing is uitgewerkt in het door Het Oversticht opgestelde rapport
“Cultuurhistorische waardering en advies erfinrichting Paandersdijk 9 Beuningen”.
uit voorgenoemd rapport is gebleken dat op basis van de beknopte cultuurhistorische
analyse en waardering het erf aan de Paandersdijk 9 in Beuningen een bijzonder en
waardevol ensemble betreft dat de boerderij met bijgebouwen in aanmerking kan komen
als gemeentelijk monument, vanwege de hoge cultuurhistorische en bouwhistorische
waarden;
het hoofdstuk ‘Waardering’ in het rapport “Cultuurhistorische waardering en advies
erfinrichting Paandersdijk 9 Beuningen” als redengevende omschrijving ten grondslag
kan worden gelegd aan de aanwijzing als gemeentelijk monument;
de aanwezige bebouwing op dit moment niet is aangewezen als gemeentelijk monument,
dan wel op een andere wijze een beschermde status is toegewezen;
een beschermde status als gemeentelijk monument van het instrument is om het
monumentale karakter van een pand op lange termijn te waarborgen en op deze wijze
instandhouding te garanderen;

aanwijzing als gemeentelijk monument ertoe leidt dat het verboden wordt om zonder
vergunning van het bevoegd gezag deze aangewezen gebouwen af te breken, te
verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;
op grond van artikel 3, lid 1 van de “Erfgoedverordening gemeente Losser” het college
een monument kan aanwijzen als gemeentelijk monument;
op grond van artikel 3, lid 2 van de “Erfgoedverordening gemeente Losser” het college
advies vraagt aan de monumentencommissie voordat het college over de aanwijzing een
besluit neemt;
op 20 april 2021 de monumentencommissie van Het Oversticht om advies is gevraagd
omtrent aanwijzing tot gemeentelijk monument;
de monumentencommissie positief heeft geadviseerd over de aanwijzing als gemeentelijk
monument van het erfensemble aan de Paandersdijk 9 in Beuningen, specifiek over de
volgende opstallen: de tweekapsboerderij, de vakwerkschuur/wagenloods, een grote
schuur zonder zijwanden, de voormalige melkstal en een kippenhok. Een en ander zoals
weergegeven op de in de bijlage opgenomen ‘Kaart weergave aan te wijzen
gemeentelijke monumenten’.
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing is bij het nemen van een besluit tot aanwijzing als
gemeentelijk monument;
dat het ontwerpbesluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument met ingang van 3 juni
2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen met de mogelijkheid voor eenieder
om bezwaar in te dienen;
dat wel/geen bezwaren zijn ingediend;

BESLUIT:
1. Op grond van artikel 3, lid 1 van de ‘Erfgoedverordening gemeente Losser’ de in
de bijlage bij dit besluit opgenomen gebouwen aanwijst als gemeentelijk
monument;
2. Het in de overwegingen aangehaalde door Het Oversticht opgestelde rapport
“Cultuurhistorische waardering en advies erfinrichting Paandersdijk 9 Beuningen”.
als redengevende omschrijving ten grondslag te leggen aan de aanwijzing als
bedoeld onder 1 en dit rapport daarom als onderdeel van het besluit opgenomen
en ingelezen te beschouwen;
3. Op grond van artikel 7, lid 1 van de ‘Erfgoedverordening gemeente Losser’ de in
de bijlage bij dit besluit opgenomen gebouwen te registreren als gemeentelijk
monument op de gemeentelijke monumentenlijst.

Losser, 25 mei 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Losser,

secretaris,

burgemeester,

drs. J. van Dam

ir. C.A.M. Kroon

Bijlage: “Cultuurhistorische waardering en advies erfinrichting Paandersdijk 9 Beuningen”
Bijlage: Kaart weergave aan te wijzen gemeentelijke monumenten

Bijlage: “Cultuurhistorische waardering en advies erfinrichting Paandersdijk 9 Beuningen”

Cultuurhistorische waardering
en advies erfinrichting
Paandersdijk 9 Beuningen, gemeente Losser
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Inleiding
De gemeente Losser heeft Het Oversticht gevraagd uitgangspunten op te stellen voor herbestemming van het
erf aan Paandersdijk 9 om de karakteristieke waarden van dit erf en de bebouwing te behouden en zo mogelijk
te versterken. Onderdeel van de uitgangspunten moet zijn in hoeverre en waar op het erf ‘nieuw rood’ mogelijk
is. Hiervoor zijn specifieke randvoorwaarden voor vormgeving en architectuur nodig.
Op basis van cultuurhistorisch onderzoek, een erfinrichtingsadvies en transformatieadvies voor de bestaande
bebouwing worden aan Provincie Overijssel als eigenaar randvoorwaarden meegegeven die bij de verkoop
gesteld moeten worden aan toekomstige kopers. Zo kan worden gewaarborgd dat de cultuurhistorische waarden van het erf op een juiste wijze meegenomen zullen worden in herontwikkelingsplannen.
Voor u ligt een advies waarin een korte analyse van de waarden, de potenties en een beschrijving van de ruimtelijke uitgangspunten voor de nieuwe ontwikkelingen in beeld worden gebracht. In het rapport brengen wij een
aantal zaken samen: een cultuurhistorisch onderzoek van het erf en de bebouwing, een erfinrichtingsadvies en
een transformatieadvies voor de bestaande bebouwing in tekst en beeld. Het beeld bestaat onder andere uit
een erfinrichtingschets waarop de te behouden bouwwerken, eventuele gebouwde toevoegingen, erfbeplanting, verharding en verlichting zijn aangegeven.
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Algemene gegevens

Uitsnede kadastrale minuut (HisGis, RCE).

Adres: Paandersdijk 9, Beuningen

Info
Kadastrale gemeente

Losser

Waarde			LSR00
Sectie			A
Perceelnummer		

3566

Kadastrale grootte (m2)

13.230
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Inleiding historie landschap en erf
Geomorfologie – natuurlijke laag
Tijdens de voorlaatste ijstijd, tussen 300.000 en 150.000 jaar geleden, ontstonden de stuwwallen van Twente.
Door opstuwingen van de bodem door een grote ijsmassa is het huidige glooiende landschap ontstaan. Rondom
de stuwwal liggen dekzandruggen, dekzandvlaktes en beekdalen, onder andere gevormd door de toen heersende windrichting, ongeveer zuidoost-noordwest.

Geomorfologie rondom het erf (Atlas van Overijssel)

De uit de stuwwal ontspringende beken hebben beekdalen gevormd. Op de kaart is heel duidelijk het breedste
beekdal, dat van de Dinkel, te zien. Het erf ligt op de overgang van de stuwwal (oranje) naar de dekzandrug (geel).
Het landschap van dekzandruggen en -laagtes ontstond in de laatste ijstijd, toen sterke winden uit noordwestelijke richting het zand opstoven.

Beeld van een deel van de stuwwal, gezien vanaf het erf.
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5

Gebruik – agrarische laag
Op de flanken van de stuwwal en op de dekzandruggen zijn eeuwenlang mest en plaggen opgebracht, waardoor
zij steeds vruchtbaarder werden. Deze vruchtbare gronden, de grote essen en kleinere kampen, zijn herkenbaar
in het landschap en worden als archeologisch zeer waardevol aangemerkt. Het erf aan de Paandersdijk bevindt
zich aan de noordkant van de stuwwal van Oldenzaal op zo’n dekzandrug.

De vruchtbare enkeerdgronden achter de boerderij (waarvan het bruine deel officieel ‘es’ genoemd wordt).

Zicht op de es achter het erf.
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Het erf - ontstaan
Aan de hand van literatuur en oude (topografische) kaarten zijn ontstaan en ontwikkeling van het erf te
bestuderen.
In oude markeregisters wordt het erf aan de Paandersdijk al genoemd. In een transcriptie van een markeboek
(de Lutte – Berghuizen – Beuningen, 1402-1856) wordt verslag gedaan van een holtingvergadering in 1684 op
de Schultenhof in Beuningen. Hiermee wordt het erf aan de Paandersdijk bedoeld. Het erf speelde vanaf de
middeleeuwen een centrale rol in het gebied, als plek waar vergaderd werd over onder andere illegale houtkap
en houttoewijzing, over ‘het onderhoud van de Beuninger brug, de telgenkampen, het plaggenmaaien, onderwerpen aangaande dijken, kades, kribben en wateroverlast, ontginningen (toeslagen en aangravingen), verkoop
van toeslagen, ganzen houden, illegaal bouwen van huizen en de boerrenten.’

Kadasterkaart Scholtenerf 1832

1875
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ca. 1925

ca. 1935

ca. 1960

ca. 1970

ca. 1980

ca. 2000

Op de kaarten van 1875, 1925 en 1935 is een kleinschalig landschap zichtbaar met bosjes, houtwallen, afwisselend weide en akkerland, reliëf, en zeer verspreide agrarische bebouwing. In de rechterbenedenhoek zijn woeste
gronden zichtbaar, gronden aan de voet van de stuwwal die lastig te ontginnen waren, waarschijnlijk door teveel
kwel.
Op de kaarten van 1960, 1980 en 2000 is te zien hoe de hoeveelheid beplantingen afneemt. Een pad dat door
het erf liep in noordelijke richting en in 1990 nog als een dunne lijn staat aangegeven, is eind jaren ‘90 helemaal
opgeheven. De woeste gronden zijn ontgonnen en op de Austieberg ten zuiden van het erf is vooral de openheid
zichtbaar.
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Cultuurhistorische context erf en gebouwen
Het erf aan de Paandersdijk is uitzonderlijk gaaf bewaard en compleet gebleven.
Het bestaat uit de oude boerderij, de wagenloods aan de weg, twee grote open schuren aan de westzijde, een
ligboxenstal met persvoerkuilen aan de oostzijde, een mestsilo geheel rechts en een melkstal met kippenhok
aan de overzijde van de weg.

5.
3.

4.
2.

1.

6.

8.
7.

9.
10.

1.	

Tweekapsboerderij met aan de achterzijde een latere uitbouw, met de nokrichting loodrecht op de weg

2.	

Vakwerkschuur/wagenloods, evenwijdig aan de weg en zeer dicht erop geplaatst

3.	

Grote schuur zonder zijwanden met de nokrichting loodrecht op de weg

4.	

Klein schuurtje onder de bomen

5.	

Recente open schuur voor opslag

6.	

Ligboxenstal, nokrichting loodrecht op de weg

7.	

Sleufsilo’s

8.	

Ronde mestsilo

9.	

Schuur, voormalige melkstal aan de zuidkant van de weg

10.	 Kippenhok
* Foto’s objecten zie fotobijlage

De boerderij en de wagenloods aan de weg zijn de oudst bewaard gebleven elementen op het erf. Het kippenhok
kan heel goed al langer op het erf gestaan hebben, maar de huidige uitstraling doet vermoeden dat het in grote
lijnen uit de 20ste eeuw stamt. Delen ervan zullen ouder zijn.
De overige opstallen zijn rond de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw gebouwd. Op de kadastrale kaart van 1832
is het erf te zien, opgebouwd uit de boerderij, de wagenloods langs de weg en een klein bakhuisje achter op het
erf. De boerderij is smaller, korter en vrijwel zeker ook minder hoog dan het huidige gebouw. Aan de straatzijde
heeft de boerderij een onderschoer gehad. Deze is nog steeds terug te vinden in de bouwsporen van het eerste
gebint vanaf de gemetselde achtergevel. Hier zijn in de ligger duidelijk de sporen te vinden van de deurstijlen en
in het midden de sparing voor de stiepel of de middeler.
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In het eerste gebint vanaf de achtergevel zijn duidelijk de gaten van de voormalige niendeur zichtbaar.

De endskamer bevindt zich in 1832 nog aan de noordwestzijde van de voorgevel en is bovendien vrij kort. Iets
boven de endskamer zoals die op de kaart ingetekend is, bevindt zich op dat moment nog een bakhuisje. Dit is
inmiddels verdwenen. Als de huidige achtergevel van de boerderij bekeken wordt, dan valt de afwijkende vormgeving op. De schuur die ertegenaan is gebouwd, stamt waarschijnlijk uit de tijd dat de gevels rondom vernieuwd
zijn. De gevelankers met jaartal bevestigen dit. Deze geven 1898 aan, terwijl bekend is dat de boerderij ouder
is. De voorgevel zelf vertoont duidelijke kenmerken van neorenaissance-architectuur. Voorbeelden zijn de
gekleurde, gedrukte korfbogen van de niendeuren en de kroonlijst met bloktanden en zaagtanden als verfraaiing van de overgang van het gevelmetselwerk naar de houten topgevels.

Schets van de achtergevel (opmeting 1959, bouwarchief gemeente

Foto van de voorgevel van erve ‘de Scholten’ zoals het erf aan de

Losser).

Paandersdijk 9 voor 1960 nog werd genoemd (internet).
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Op de kaart van 1832 valt tevens op dat de niendeur in het onderschoer (ongeveer) in het midden van de achtergevel heeft gezeten. Dit is in de huidige situatie niet meer het geval. De boerderij is aan de westzijde behoorlijk
wat breder geworden, wat zorgt voor het asymmetrische beeld. Bij heel veel oudere boerderijen werd dit soort
aanpassingen gedaan, omdat de veestapel in de jaren groter werd en niet meer onder de kleine, lage hildes
paste.

Kadastrale kaart uit 1832 waarop het inmiddels verdwenen bakhuisje links achter de boerderij te zien is, links onder de oude wagenschuur en
de boerderij zelf met endskamer en onderschoer (RCE).
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Als deze basisvorm op de kadastrale minuut over de huidige plattegrond wordt gelegd, dan wordt duidelijk dat
de boerderij van oorsprong een hallenhuis is geweest, met een symmetrische plattegrond (op de endskamer
na). Dat maakt het zeer interessant om te onderzoeken of de huidige brandmuur van oorsprong de voorgevel is
geweest. Dit is op dit moment niet te zeggen, omdat beide zijden van deze muur voorzien zijn van oud tegelwerk.
Het voorhuis dateert waarschijnlijk ook uit de periode dat de gevels opnieuw zijn opgemetseld, dus rond 1900.
Het interieur van het voorhuis bevestigt dit vanwege de fraaie terazzovloer die veel werd toegepast rond deze
tijd. De endskamer die nu aan de noordoostzijde is geplaatst dateert uit 1959, zoals op een bouwtekening is
terug te vinden. Het tegelwerk rond de schouw in het voorhuis is zeer oud en zal dus hergebruikt zijn, omdat de
omtimmering van de schouw zelf duidelijk jonger is.
De deelzijde van de brandmuur is zeer intrigerend. Voor een deel is deze zijde tot aan de stallen uitzonderlijk rijk
vormgegeven; iets dat je zeer zelden tegenkomt bij een werkgedeelte van een boerderij. Tenzij deze boerderij van
oorsprong een lös hoes was. Het is zeer opvallend dat de deel vanaf de stallen in de zijbeuken tot aan de brandmuur geheel betegeld is. Ook opvallend is dat de kozijnen fraai zijn afgewerkt en geschilderd. De brandmuur aan
deze zijde bezit een rijk vormgegeven schouw en een vloerafwerking van Bentheimer zandstenen platen.
Bovendien is het metselwerk van de zijbeuken van schoon metselwerk met een snijvoeg en zit er in diezelfde
zijbeuk een opkamertoegang met daaronder een kelder. Ruimtes die je normaal aantreft in het woongedeelte
van een boerderij.

Voorhuis met zicht op de schouw met zeer oude hergebruikte

De brandmuur aan de deelzijde is geheel betegeld en heeft een

tegels.

prominente schouw met marmerimitatie.

De opkamer met kelder in de linker zijbeuk van de deel.
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Al deze gegevens samen maken het zeer aannemelijk dat de boerderij korter is geweest, dat de brandmuur van
oorsprong de plek van de voorgevel is geweest en dat het een lös hoes was. De oorspronkelijke endskamer zoals
deze op de kadastrale minuut staat, zal ongeveer op de plek van de huidige badkamer hebben gezeten.
Of de gevels vóór 1900 ook al gemetseld waren, is op dit moment niet te zeggen. Wellicht kan nader onderzoek
hier duidelijkheid in verschaffen. Het was in vroeger tijden ook al een belangrijk en groot scholtengoed, dus
armoede zal geen reden geweest zijn om de gevels niet te verstenen.
De wagenloods aan de weg heeft nog vakwerkgevels met gemetselde vullingen. Vanuit de aangebouwde
schuur kijkend naar de scheidingsmuur tussen deze schuur en de deel van de boerderij, is een vakwerkwand
te zien. Naar alle waarschijnlijkheid is dit de oorspronkelijke zijgevel van de boerderij geweest en dus het oudst
nog aanwezige buitenmetselwerk van de boerderij. Of de boerderij ook nog een fase heeft gekend met lemen
vakwerkvullingen is op dit moment zonder destructief onderzoek uit te voeren niet te zeggen, maar zeker niet
onmogelijk. Nader onderzoek naar het hout van de vakwerkvullingen in de tussenmuur kan hier wellicht helderheid in verschaffen.

Tekening van de toestand tot 1959 en in oranje de vermoedelijke

De tussenmuur tussen schuur en deel, een vroegere buitenmuur

situatie voor 1832.

met vakwerkvulling.
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Waardering
Selectiecriteria
Bij de waardering van het erf en bijbehorende panden, zijn de criteria aangehouden die eerder zijn opgesteld
door Het Oversticht in samenwerking met de gemeente Losser voor de beoordeling van karakteristieke panden
in 2012. Deze criteria richten zich op drie hoofdonderdelen/schaalniveaus, namelijk de relatie met het landschap,
de erfstructuur en de gebouwen. Het gaat namelijk niet alleen om de individuele objecten of panden, maar ook
om de situering in het landschap en de stedenbouwkundige situatie (ensemble). Samen bepalen zij de ruimtelijke
kwaliteit. Dit zorgt voor een integrale benadering, zowel de ‘rode’ component (bebouwing) als de ‘groene’ component (beplanting/ landschap) worden beoordeeld. Deze drie hoofdonderdelen vormen de basis van zes criteria
die Het Oversticht normalerwijs bij de inventarisatie en selectie van karakteristieke panden en erven hanteert.
De criteria zijn gedestilleerd uit de landelijke criteria, die gebruikt worden ter beoordeling van monumenten. Bij
het opstellen van criteria voor de aanwijzing van karakteristieke erven/panden in Losser in 2012, is per criterium
gekeken naar de toepasbaarheid voor de gemeente Losser. De kenmerken die hiervoor gebruikt zijn, zijn overgenomen uit het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Losser:
1.	 Relatie met het landschap (landschap en erf)
2.	 Erfstructuur (gebouw en erf)
3.	 Streekeigen verschijningsvorm (gebouw)
4.	 Herkenbaarheid (gebouw)
5.	 Mate van gaafheid (gebouw)
6.	 Architectuur- en cultuurhistorische waarde (gebouw)
1. Relatie met het landschap
Bij dit criterium is gekeken naar de ligging van het object in het landschap, met accent op de relatie tussen het erf
en het landschap alsmede de mate waarin het erf of gebouw beeldbepalend is voor zijn directe omgeving. Voor
erven in het essen- en kampenlandschap zijn de volgende kenmerken
van belang:
•

Oude erven liggen veelal met de achterzijde naar de weg;

•

Erven liggen in clusters of zwermen;

•

Erven liggen veelal aan doodlopende, kronkelige zandweggetjes;

•

‘Rafelig’ silhouet van erven in het landschap (gebouwen en beplanting wisselen elkaar af );

•

Oude erven liggen aan de rand van een kamp, es, zandrug of stuwwal;

•

Beplanting erf en landschap gaan in elkaar over;

•

Aanwezigheid van landschapselementen, zoals eikengaarden, erfbossen en boomgaarden op de erven.
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Voor erven in het jongere ontginningenlandschap zijn de volgende kenmerken van belang:
•

Jonge erven liggen in linten aan rechte wegen;

•

Jonge erven hebben singels aan de rand van het erf;

•

Ligging veelal aan/bij beken, aanwezigheid van sloten op/bij het erf;

•

Vaak heeft het erf een lange toe rit.

2. Waar staat alles op het erf?
Bij dit criterium is gelet op de ligging van hoofd- en bijgebouwen en de onderlinge samenhang van de bebouwing
en beplanting op het erf. De erfstructuur bepaalt de ordening van ‘rode’ (gebouwen), ‘groene’(erfbeplanting)
en ‘blauwe’ (water) componenten op het erf. De ordening ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de weg en
ten opzichte van het landschap. Bij erven in het essen- en kampenlandschap zijn de volgende kenmerken van
belang:
•

Schijnbaar losse strooiing van gebouwen op het erf;

•

Onregelmatige kavelvorm;

•

Aanwezigheid van reliëf;

•

Veelheid van beplanting op het erf;

•

Veelheid van (kleine) bijgebouwen op een erf;

•

Aanwezigheid van een bescheiden siertuin met nutstuin;

•

Meestal geen water aanwezig.

3. Streekeigen verschijningsvorm
Onder streekeigen verschijningsvorm verstaat Het Oversticht een typische hoofdvorm en detaillering die kenmerkend is voor een bepaalde streek of gebied of in het algemeen kenmerkend voor (voormalige) agrarische
bebouwing. Bij dit criterium is gelet op de streekeigen verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouwen.
Het Oversticht hanteert verschillende typen van het hoofdgebouw op basis van de hoofdvorm. Bij deze indeling
worden drie typen onderscheiden:
•

Erin: woning en bedrijf ineen (hallenhuis);

•

Eraan: woning en bedrijf gescheiden in één gebouw;

•

Erbij: woning en bedrijf gescheiden als afzonderlijke gebouwen.

In Losser komen alle drie de boerderijtypologieën voor. Grofweg komt het type ‘eraan’ en ‘erbij’ voornamelijk
voor in het jongere ontginningsgebied. Het type ‘erin’ komt verreweg het meeste voor. Het type ‘erin’ wordt ook
wel hallenhuis genoemd. Kenmerken hiervan zijn:
•

Rechthoekige plattegrond;

•

Indeling in woonhuis (voor) en stal (achter);

•

Gebintconstructie (middenbeuk en zijbeuken);

•

Asymmetrische voorgevels;

•

Lage goot.
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Bij het essen- en kampenlandschap in Twente zijn de volgende specifieke kenmerken van belang:
•

Geschakelde boerderij (’meerkapsboerderijen’);

•

Steil met rode pannen belegd dak met witte windveren;

•

Vakwerkgevels;

•

Houten topgevels;

•

Geveltekens;

•

Baanderdeuren met middenstijl (stiepel);

•

Een onderschoer;

•

Luiken langs de ramen;

•

Ends- of bovenkamer aan de voorgevel.

Bij boerderijen kunnen verschillende soorten bijgebouwen staan. Kenmerkende Twentse bijgebouwen zijn:
•

Wagenschuur/kapschuur;

•

Kippenhok;

•

Bakhuis;

•

Aardappelkelder;

•

Vakwerkschuur.

4. Herkenbaarheid
Bij dit criterium is gelet op de volgende elementen:
•

Herkenbaarheid hoofdvorm en silhouet (van hoofdgebouw);

•

Herkenbaarheid in relatie tot zijn functie of voormalige functie.

5. Mate van gaafheid
De mate van gaafheid zegt iets over de authenticiteit van de boerderij, authentieke elementen en materialen. De
meest gave exemplaren met hoge architectonische waarde zijn over het algemeen reeds als rijks- of gemeentelijk monument beschermd. Bij karakteristieke panden gaat het bij dit criterium om gave exemplaren met minder
hoge architectonische waarden. Wijzigingen doen echter niet per definitie afbreuk aan de karakteristieken van
een pand of erf: zij kunnen een pand of erf ook een extra historische ‘laag’ geven. Gelet is op de mate van gaafheid, de manier van aanbrengen van wijzigingen en materialisering.
6. Architectonische en/of cultuurhistorische waarde
De architectonische en cultuurhistorische waarde zegt iets over de bijzonderheid van de architectuur van het
pand; de stijl is bijvoorbeeld typisch voor de bouwperiode of voor een gebied. Daarnaast zegt deze waarde iets
over de geschiedenis van het pand of zijn omgeving. Daarbij is het van belang of de vroegere functie nog afleesbaar is aan het gebouw en/of de ligging.
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1.5 Beoordelingssystematiek
Het beoordelingssysteem is gebaseerd op zes criteria:
1.	 Relatie met het landschap (landschap en erf )
2.	 Erfstructuur (gebouw en erf )
3.	 Streekeigen verschijningsvorm (gebouw)
4.	 Herkenbaarheid (gebouw)
5.	 Mate van gaafheid (gebouw)
6.	 Architectuur- en cultuurhistorische waarde (gebouw)
Per criterium kan onderstaande score worden behaald:
0=

negatief -> niet aanwezig 0 punten

0/X =

neutraal -> matig/redelijk aanwezig 1 punten

X=

positief -> grotendeels aanwezig 2 punten

XX =

zeer positief -> compleet aanwezig 3 punten

Waardering
Paandersdijk 9
Tijdens het onderzoek naar karakteristieke erven en panden dat Het Oversticht in 2012 in de gemeente Losser
heeft verricht, is ook Paandersdijk 9 beoordeeld op bovenstaande criteria. Destijds scoorde het erf als volgt:

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

X

Erfstructuur

XX

Streekeigen verschijningsvorm

XX

Herkenbaarheid

X

Mate van gaafheid

0

Architectonische / cultuurhistorische waarden

0

Totaal

10 punten

Een erf, bestaande uit een boerderij en eventueel bijgebouwen, werd in 2012 als karakteristiek aangemerkt wanneer het 8 punten of hoger scoorde, met als voorwaarde dat 7 van de 8 punten gescoord werden op de criteria
voor bebouwing, dus op herkenbaarheid, mate van gaafheid en architectonische / cultuurhistorische waarde.
Aangezien het erf aan Paanderswijk 9 niet aan deze voorwaarde voldeed, werd het destijds niet als karakteristiek
aangemerkt.
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Het verdiepende cultuurhistorische onderzoek dat nu is uitgevoerd, heeft nieuwe informatie aan het licht
gebracht, waardoor de kijk op het erf en de gebouwen en de waardering ervan sterk is gewijzigd. Hieronder
volgt per criterium een korte toelichting:
Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden
Door de kenmerkende ligging aan de rand van de es en aan weerszijden van de Paandersdijk, heeft het erf
stedenbouwkundige waarde. Het reliëf en rafelige silhouet zorgen voor een duidelijke relatie met het landschap.
Ook al is het landschap gewijzigd en het erf vergroot, die relatie is nog steeds duidelijk aanwezig.
Erfstructuur
Het ensemble van verschillende bouwwerken, verspreid over het erf en stammend uit verschillende perioden,
is zeer waardevol. Kenmerkend voor de erfstructuur zijn de doorsnijding van het erf door de Paandersdijk, de
veelheid en positionering van de gebouwen die loodrecht dan wel parallel aan de Paandersdijk zijn gesitueerd,
de markering van het erf door de hoger gelegen es aan de noordzijde, de onregelmatige kavelvorm en de
oudere bomen verspreid over het erf. Een moestuin, boomgaard en bescheiden siertuin hebben waarschijnlijk
wel deel uitgemaakt van het erf maar deze zijn door de bouw van de ligboxenstal en de kuilvoerplaten en door
verwaarlozing van de laatste jaren niet meer aanwezig.
Streekeigen verschijningsvorm
De panden op het erf zijn zeer streekeigen in vorm, materialisering en detaillering. Karakteristieke, waardevolle
elementen voor Twentse boerderijen die we bij deze boerderij terugzien, zijn bijvoorbeeld de typologie van de
meerkapsboerderij, het steile, met rode pannen bedekte dak met witte windveer, de houten topgevels, lage
gootlijn, de voormalige onderschoer en endskamer en baanderdeuren met stiepel. Ook de vakwerkschuur, het
kippenhok en de hoge kapschuur met oud gebint zijn streekeigen bijgebouwen.
De typologie van deze hallenhuisboerderij vraagt echter om nader onderzoek. Gezien de uitzonderlijke indeling
van het interieur van de boerderij is het aannemelijk dat dit één van de laatste lösse huuze in Nederland is, die
nog niet als zodanig bekend is. Het lösse hoes is een type boerderij van het hallenhuistype, dat vooral in Twente
en de Achterhoek voorkwam. Lös hoes betekent open huis: de bewoners en het vee leefden samen onder een
dak, in dezelfde ruimte. Door de plek en de functie van de boerderij als scholtengoed, is het bovendien mogelijk
dat dit het oudst bekende lösse hoes van Nederland is op zijn oorspronkelijke plek.
Herkenbaarheid
De boerderij heeft in de eeuwen veel veranderingen ondergaan. Met name in het interieur is de oorspronkelijke
opzet en structuur in bepaalde detailleringen nog terug te vinden, zoals de gaten in het eerste gebint vanaf de
achtergevel in de deel die wijzen op de plaats van de voormalige niendeur. De hoofdvorm en het silhouet van
de boerderij zoals die in 1898 gestalte kreeg, is nog duidelijk herkenbaar. Toch heeft er ook een sterke wijziging
plaatsgevonden, van een driekaps- naar een tweekapsboerderij.
De voormalige functie als boerderij met agrarische bijgebouwen is nog onmiskenbaar en duidelijk afleesbaar.
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Mate van gaafheid
Zoals eerder aangegeven hebben er veel wijzigingen plaatsgevonden. In de loop van de tijd zijn telkens nieuwe
gebouwen opgericht, enkele oude gebouwen gesloopt en de boerderij zelf heeft meerdere gedaanteveranderingen ondergaan. De oude wagenschuur is echter zeer gaaf bewaard gebleven. Vrij zeker dateert dit object in basis
van voor 1800, net als de boerderij. Dendrochronologisch onderzoek zou hier helderheid in kunnen verschaffen.
Ook de boerderij heeft nog een hoge mate van gaafheid; de detaillering van het exterieur is nog vrij gaaf sinds
het optrekken van de nieuwe gevels in 1898 en in het interieur komen nog meerdere oudere elementen voor.
Het kippenhok lijkt ook vrij gaaf te zijn, evenals de gebintenstructuur van de hoge kapschuur.
Architectonische / cultuurhistorische waarden
Het erf heeft grote cultuurhistorische waarde door de oorsprong als scholtenerf. De boerderij vormt een representatief voorbeeld van een Twentse hallenhuisboerderij met streekeigen kenmerken en een schakering aan
bijgebouwen. Indien nader onderzoek uitwijst dat de boerderij van oorsprong een lös hoes is, zou de cultuurhistorische waarde uitzonderlijk zijn. Van groot belang is ook de cultuurhistorische gelaagdheid van het erf; van
wagenschuur tot ligboxenstal aan toe draagt elk gebouw bij aan het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van
dit erf.
De rijke detaillering van de voorgevel van de boerderij, zoals gekleurde, gedrukte korfbogen van de niendeuren,
de kroonlijst met blok- en zaagtanden in het metselwerk en cijfermuurankers, is kenmerkend voor de neorenaissance-architectuur, de heersende architectuurstijl in de periode waarin de gevel is opgetrokken. Daarnaast
heeft de boerderij typische Twentse elementen, die bijdragen aan de architectonische waarde. De wagenschuur
parallel aan de Paandersdijk heeft eveneens architectuurhistorische waarde, vanwege het vakwerk en de
gebintstructuur.
Het interieur van de boerderij bevat meerdere waardevolle architectonische onderdelen, met name de oude
tegels, terrazzovloer en schouwen zijn daarbij van belang. Nader onderzoek is nodig voor verdere specificatie.
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Conclusie
Indien de waarderingstabel voor karakteristieke erven/panden naar aanleiding van dit onderzoek opnieuw zou
worden ingevuld, is het resultaat als volgt:

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

X

Erfstructuur

XX

Streekeigen verschijningsvorm

XX

Herkenbaarheid

X

Mate van gaafheid

X

Architectonische / cultuurhistorische waarden

XX

Totaal

15 punten

Met deze waardering zou het erf met bijbehorende panden in aanmerking komen om als karakteristiek te
worden aangemerkt. Een bouwhistorische verkenning kan een goed vervolg zijn op dit onderzoek om meer
duidelijkheid te krijgen over de ontstaansgeschiedenis en ouderdom van het erf en de boerderij. Daarbij kan ook
verder worden onderzocht of het hier van oorsprong een lös hoes betreft.
Gezien de rijke cultuurhistorie van het erf, de ouderdom van enkele panden en het bijzondere interieur van de
boerderij wordt bovendien sterk aanbevolen de boerderij (na verdiepend bouwhistorisch onderzoek) ook langs
de meetlat van criteria van gemeentelijke monumenten te leggen. De boerderij met bijgebouwen heeft voldoende waarde om in aanmerking te komen als gemeentelijk monument, vanwege de hoge cultuurhistorische
en bouwhistorische waarden.
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Advies ervenconsulent
Landschap
De directe omgeving van het erf heeft nooit een ruilverkaveling ondergaan, maar is toch door landbouwkundige
gebruik in de loop van de decennia veel opener geworden. Verschillen in het landschap zijn ook hier afgenomen.
Tegenwoordig wordt de openheid in combinatie met de glooiingen hoog gewaardeerd. Erven liggen verspreid
in dit landschap als waardevolle clusters, waarvan soms de daken boven de glooiingen uitsteken. Behoud en
versterking van dit bijzondere landschap moet uitgangspunt zijn bij ontwikkelingen.
Er zijn veel aanknopingspunten om het erf aan de Paandersdijk nog sterker in de omgeving te verankeren dan nu
al het geval is.
•

Herstel waar mogelijk oude routes als wandelpaden voor ommetjes

•

Herstel oud beplantingslijnen waar dat mogelijk en gewenst is, met behoud van de openheid

•

Behoud de aanwezige glooiingen

•

Herstel de rand van het bos aan de oostkant

•

Herstel de overgang van het erf naar de es.

Erf
Het erf aan de Paandersdijk is zo’n waardevol cluster van gebouwen en beplanting, dat niet alleen vanwege zijn
rijke cultuurhistorie grote betekenis toevoegt aan het landschap rond de Austieberg, maar ook door zijn huidige
verschijningsvorm. Het erf ligt als een herkenbare eenheid in het landschap. Binnen het erf zijn verschillende
soorten (buiten)ruimtes, omgeven door de gevels van de gebouwen en de kronen van de bomen. Vanuit alle
richtingen is vanuit het open (of minder open) landschap zicht op het erf.
De gebouwen staan alle min of meer evenwijdig aan of loodrecht op de weg en elkaar. De verschillende tijdlagen
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zijn goed te zien. Bij de meeste gebouwen staat behoud voorop en is transformatie goed voor te stellen.
Verwijderen van een aantal elementen zal positief zijn: de open loods die achteraan half op de es staat, de ronde
mestsilo aan de rand van het bos en de sleufsilo’s langs de weg hebben weinig toegevoegde waarde voor het
ensemble. Zelfs in de ligboxenstal, een recente toevoeging van dit oude erf, is een transformatie mogelijk. Dit
gebouw vertegenwoordigt een tijdslaag die steeds meer verdwijnt.
Het erfbos is bijzonder en waardevol door zijn omvang en ouderdom. Het voorstel is de functie van dit erfbos in
ere te herstellen door er weer bomen uit te kappen en nieuwe aan te planten. Bij een nieuwe functie van het erf
is het nodig een goed erfinrichtings- en beplantingsplan op te stellen.
Transformatie van het erf en de gebouwen is in verschillende richtingen denkbaar. Wonen (voor jonge gezinnen

en starters uit Beuningen) is heel goed denkbaar in de boerderij en -een gebouw dat in grootte verwijst naar- de
ligboxenstal. Dit deel van het erf zal dan meer privé worden.
In de overige gebouwen - de oude wagenloods en de open schuur, de oude melkstal en het kippenhok - zijn
functies denkbaar die een meer openbaar karakter hebben. Voor de ruimtelijke (en functionele) eenheid van het
erf is het gewenst dat deze onderdelen een relatie met elkaar hebben.
De bijgebouwen die dicht aan de weg staan zijn bij uitstek geschikt voor de openbare functies zoals bijvoorbeeld
kleine horeca: boerderijkamer, theetuin in combinatie met zorg. Bij de gebouwen is voldoende buitenruimte om
fietsen te stallen (en op te laden), een eenvoudige terras aan te brengen en, als hiernaar behoefte is, een kruidentuin aan te leggen en kleine huisdieren als kippen en geiten te houden.
De overige gebouwen, de boerderij en de (aangepaste) ligboxenstal, komen in aanmerking voor bewoning door
starters en jonge gezinnen (en eventueel ouderen als daar behoefte aan is).
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Functioneel:
•

Wonen: meerdere wooneenheden zijn mogelijk, in boerderij (twee kappen, twee of drie wooneenheden
voor jonge gezinnen, in (een deel van) de ligboxenstal of volume dat ervoor in de plaats m komt (met hergebruik van materialen, met name de spanten) bv twee of drie wooneenheden voor starters zonder gezin

•

Zorg is mogelijk, wellicht in combinatie met kleine horeca? Eventueel ook met exploitatie moestuin aan
noordzijde (tegen de es aan)

•

Kippenschuur weer voor kippen? Met horeca in schuur daarnaast?

•

Toerisme, in de vorm van een rustpunt / theehuis / wandeling of ommetje naar/van Beuningen

Inrichting erf:
•

Situatie aan westzijde (half-openbaar): behouden en herstellen, zoveel mogelijk gebruik maken van
bestaande situatie, toevoegen (fiets)parkeerplaatsen, watertappunt, elektrisch oplaadpunt voor fietsen.
Herstel wandelpad over de es naar Beuningen

•

Situatie aan oostzijde (privé): toegangen tot wooneenheden in voormalige stal tussen boerderij en stal;
terrassen aan oostzijde onder de kap, gezamenlijke (moes)tuin, boomgaard in gras langs de weg. Parkeren
oplossen in grote voormalige stal. Herstel bosrand, geef ruimte aan natuurlijke ontwikkeling zoomvegetatie

Conclusie:
Een toekomstige invulling is afhankelijk van de koper en de financiële mogelijkheden. Betrokkenen zullen hierover met elkaar in gesprek moeten gaan. In dit advies zijn enkele randvoorwaarden voor inrichting en gebruik
opgenomen. Verdere aanscherping zal in overleg met de toekomstige gebruikers moeten plaatsvinden.
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Fotobijlage

1. Tweekapsboerderij met aan de achterzijde een latere uitbouw, met de nokrichting loodrecht op de weg

1. Tweekapsboerderij met aan de achterzijde een latere uitbouw, met de nokrichting loodrecht op de weg
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2. Vakwerkschuur/wagenloods

2. Vakwerkschuur/wagenloods interieur
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3. Grote schuur zonder zijwanden met de nokrichting loodrecht op de weg

3. Grote schuur zonder zijwanden met de nokrichting loodrecht op de weg
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4. Klein schuurtje onder de bomen

4a. Kleine kapschuur
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5. Recente open schuur voor opslag

6. Ligboxenstal
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6. Ligboxenstal interieur met gebogen spanten

7. Sleufsilo’s
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7. Sleufsilo’s

8. Ronde mestsilo
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9. Schuur, voormalige melkstal aan de zuidkant van de weg

10. Kippenhok aan de zuidkant van de weg
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