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1  INLEIDING 

Het pand Broekstraat 115 te Nijmegen is een gemeentelijk monument. De 

oorspronkelijk in het buitengebied ten westen van Nijmegen gesitueerde 

kleine boerderij werd bij de aanleg van het stadsdeel Lindenholt vanaf 1977 

volledig opgenomen binnen de structuur en bebouwing van de nieuwe 

wijken. Thans vormt dit object de enige tastbare herinnering aan het 

vroegere landelijke karakter van het gebied. 

 

De boerderij is al decennialang in bezit van de familie De Wild. De huidige 

eigenaresse heeft nu het besluit genomen de boerderij te verkopen. De 

situering, monumentale status en actuele bouwkundige staat maken dit 

echter een zeer incourant object. 

 

Het Monumenten Advies Bureau is gevraagd de aanwezige 

cultuurhistorische waarden te onderzoeken. Daarnaast dienen de 

bouwkundige conditie en mogelijkheden voor herstel te worden 

onderzocht. Op basis van deze bevindingen dient een uitspraak te worden 

gedaan ten aanzien van de haalbaarheid van herstel en de gevolgen van 

herstel voor aanwezige cultuurhistorische waarden. 

 

Voor dit onderzoek heeft op maandag 16 oktober 2017 een opname van 

zowel het interieur als het exterieur plaats gevonden. Hierbij waren alle 

ruimtes toegankelijk. Er heeft geen destructief onderzoek plaats 

gevonden. 

 

In dit rapport wordt eerst ingegaan op de cultuurhistorische waarden. 

Hiervoor wordt in hoofdstuk 2 eerst kort de historische context 

behandeld. Hierna volgt in hoofdstuk 3 een beschrijving van het object. In 

hoofdstuk 4 worden aanwezige cultuurhistorische waarden weergegeven. 

 

Inmiddels heeft de verkoop plaats gevonden en zijn de nieuwe eigenaars 

bezig met een herbouw en uitbreiding van de boerderij. Omdat het verhaal 

van de ontwikkeling en geschiedenis van het oude boerderijtje de moeite 

van het vertellen waard zijn is in dit rapport het deel over de bouwkundige 

staat en de adviezen voor herstel eruit gelaten.  

 

Monumenten Advies Bureau – 25 mei 2017/november 2022 

G. Korenberg & F. Haans, bouwhistorici bnb 

 

 

 



 

Waardestellend bouwhistorisch onderzoek Broekstraat 115 Nijmegen  blad 5 

 

 



 

Waardestellend bouwhistorisch onderzoek Broekstraat 115 Nijmegen  blad 6  

2  HISTORISCHE CONTEXT 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de historie van het 

onderzochte object vanuit verschillende invalshoeken. Hierbij wordt onder 

meer in gegaan op stedenbouwkundige en architectuurhistorische 

ontwikkelingen om het gebouw en zijn directe omgeving in zijn context te 

kunnen plaatsen.  

 

2.1 DE BROEKSTRAAT EN LINDENHOLT 

Tot de aanleg van stadsdeel Lindenholt behoorde de Broekstraat tot het 

buurtschap Neerbosch in het buitengebied tussen Nijmegen en 

Beuningen. De Broekstraat met de hierin aanwezige kenmerkende scherpe 

knik is op kaarten in ieder geval vanaf het begin van de 19de eeuw 

aanwezig. De weg vormde geen doorgaande verbinding en werd tot het 

eind van de 19de eeuw op topografische kaarten als ‘Grindweg’ aangeduid, 

al zal het merendeel van de wegen in het buitengebied tot in de 20ste eeuw 

geen volledige verharding gehad hebben. De naam Broekstraat houdt 

verband met aan het oostelijke deel van de straat gelegen huis Het Broek. 

Ter hoogte van de knik in de straat kruiste de Broekstraat de 

Schaapswetering, die enigszins meanderend door het verder overwegend 

rechthoekig verkavelde gebied liep. 

 
Topografische kaart 1850, met het gebied tussen Beuningen en Nijmegen. De pijl 

markeert de Broekstraat. Bron: Topotijdreis.nl 

 
Topografische kaart 1966, waarop het gebied nog haar landelijke karakter heeft. De pijl 

markeert de boerderij. Bron: Topotijdreis.nl 
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De Broekstraat valt onder de kadastrale gemeente Neerbosch. Op het 

kadastrale minuutplan (1811-1832) worden ten zuidoosten van het 

oostelijke deel van de Broekstraat de huizen Het Broek en Sprokkelenberg 

weergegeven.  

 

 
Oostelijk deel van de Broekstraat op het kadastrale minuutplan, gemeente Neerbosch, 

sectie F, blad 01. Bron: Beeldbank RCE 

 

Ter hoogte van de knik in de Broekstraat kruiste de straat de 

Schaapswetering. Het deel van de Broekstraat ten westen van de 

Schaapswetering heeft op het kadastraal minuutplan alleen ten oosten 

van de Smallesteeg twee kleine boerderijtjes, waarvan de plaats van het 

westelijke boerderijtje overeen komt met het huidige pand Broekstraat 

115. 

 

Het perceel, met nummer 126 is volgens de bij het kadastrale minuutplan 

behorende legger eigendom van de arbeider Pieter Jacobs en wordt 

omschreven als ‘huis en erf’. Ook het ten zuidwesten gesitueerde perceel 

127 was eigendom van Jacobs. 

 

Op het perceel wordt naast de boerderij, waarvan het grondvlak met de 

huidige boerderij overeen lijkt te komen, nog een klein rechthoekig 

bouwdeel weergegeven aan de straatzijde. 

 
Westelijk deel van de Broekstraat op het kadastrale minuutplan, gemeente Bijsterhuizen, 

sectie E, blad 01. Bron: Beeldbank RCE 

 

 
Uitsnede uit het kadastraal minuutplan, gemeente Bijsterhuizen, sectie E, blad 01. Het 

perceel 126 betreft het perceel van het onderzochte pandBron: Beeldbank RCE 
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Tot ver in de 20ste eeuw vinden geen grote veranderingen plaats in het 

gebied. Een vermoedelijk uit de jaren zestig van de 20ste eeuw daterende 

foto geeft een mooi beeld van de boerderij, omgeven door een 

boomgaard. Ten aanzien van wijzigingen binnen het perceel zijn geen 

gegevens aangetroffen. Belangrijkste wijzigingen hebben waarschijnlijk 

aan de boerderij zelf plaats gevonden. 

  

 
Broekstraat 115, kort voor de aanleg van de wijk Lindenholt. Bron: collectie opdrachtgever 

 

Vanaf 1977 werd begonnen met de aanleg van stadsdeel Lindenholt. Dit 

vond ter hoogte van Broekstraat 115 in twee fasen plaats, waarbij de 

eerste fase, ten oosten- en zuiden van de boerderij plaats vond rond 1983 

als onderdeel van wijk ‘t Broek. De woningen ten westen van de boerderij 

werden omstreeks 1992 toegevoegd. Bij de aanleg van de wijk werd 

gekozen voor een aanzienlijk hoger peil, waardoor het erf van de boerderij 

ongeveer een meter lager kwam te liggen dan omliggende tuinen en 

openbare ruimte.  

 

 
Topografische kaart 1985, waarop de eerste delen van de wijk Lindenholt al zichtbaar zijn. 

De oude wegenstructuur is hier nog duidelijk herkenbaar. Bron: Topotijdreis.nl 

 

Bij de aanleg van Lindenholt hebben oude wegenstructuren wel ten 

grondslag gelegen aan het huidige stratenplan, maar het karakter van de 

wegen en straten is volledig gewijzigd, zodat in het huidige straatbeeld, 

behoudens Broekstraat 115 geen historische oorsprong meer herkend kan 

worden. 
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De topografische kaart 1995 toont de volledig ontwikkelde wijk Lindenholt. Oude 

wegenstructuren vormen nog wel de onderlegger voor het wegenpatroon, maar zijn in-

situ niet meer herkenbaar. Bron: Topotijdreis.nl 

 

 

 

2.2 WIJZIGINGEN AAN BROEKSTRAAT 115 

Op 4 december 1935 werd door H. Albers een verzoek gericht aan Bouw en 

Woningtoezicht voor het doen van verbeteringen aan het pand 

Broekstraat 115. Hoewel geen tekening werd bijgevoegd, geeft de 

beschrijving van Albers een aardig beeld van de voorgenomen (en ook 

uitgevoerde) werkzaamheden. 

Albers schrijft:  

“Bij deze, geachte Heeren van bouw en woning toezicht verzoek ik u beleeft 

om perseel broekstraat 115 te Neerbosch om een nieuw dak te magen 

repareren aan noorde kant en aan dien kant de muur 1 meter 40 te magen 

verhogen met geveltjes bij haalen en aan noorder muir t’ ouwde raampje te 

magen vergrooten tegen over wasch en spoel hok tot een groote van 1 meter 

bij 1.50 en in voorgevel tegen over t’ slaap kamertje t’ ouwde raampje te 

verniewen tot een groote van 1 meter bij 1.50. Wij hadden t’ ouwde dak half 

af gebrooken toen de opzichter kwam kijken en ons gewaarschuwd had ben 

ik er dierekt mee uit gescheden want ik heb t’ helemaal niet geweten dat ik 

oud reeperatsiewerk moest aan vraagen en nu verzoek ik u geachte Heeren 

mijn zoo spoedig mogelijk vergunning te verlenen wan t’ vee staat nu onder 

den blooten hemel. 

 

mijn verzoek. 

 

H. Albers Broekstraat 115 Neerbosch” 

 

Uit de omschrijving blijkt dat Albers al met de werkzaamheden was 

begonnen en al een deel van het dak had verwijderd. Gelukkig kreeg hij al 

de volgende dag bericht van Bouw- en Woningtoezicht dat er geen 

bezwaar was tegen voorgestelde verbeteringen overeenkomstig de 

omschrijving. 

 

Uit de beschrijving en huidige situatie blijkt dat de noordgevel 

(straatgevel) met 1,40 meter werd verhoogd en het hierin aanwezige 

venster tot 1 bij 1,50 meter werd vergroot. Albers omschrijft dit venster als 

“tegen over wasch en spoel hok”. De ruimte fungeerde in ieder geval tot 

dat moment dus nog niet als een woonvertrek, al is het waarschijnlijk dat 

dit met de uitgevoerde verbouwing veranderde. Deze ruimte bood 
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waarschijnlijk ook toegang tot een kelder onder de noordoosthoek van de 

boerderij, die echter later werd verwijderd.1 De verhoging van de 

noordgevel had tot gevolg dat ook de voor- en achtergevel deels 

verhoogd moesten worden om aan te sluiten op de veel hogere 

noordgevel.  

 

Mogelijk werd tegelijkertijd ook de gelegenheid aangegrepen om de voor- 

en achtergevel te verhogen en daarmee de aanwezige wolfeinden 

aanzienlijk te verkleinen. Een oude foto, vermoedelijk uit de jaren vijftig, 

toont goed de verhoging van de achtergevel met deels gepleisterd 

metselwerk. Op deze foto is ook goed herkenbaar dat de achtergevel tot 

aan achterliggende zoldervloer was gemetseld in kruisverband en 

daarboven in halfsteens verband. Dit bovenste deel zal waarschijnlijk 

slechts een halve steen dik zijn geweest. Dit deel sloot af met een 

zogenaamde stroomlaag, wat een aanwijzing kan zijn dat het muurwerk 

later onder een al aanwezige muurplaat werd aangesloten. Aan de rechter 

zijde van de achtergevel is ook zichtbaar dat het muurwerk langs het 

dakvlak in afwijkende baksteen is uitgevoerd. Dit wijst er waarschijnlijk op 

dat ook de linker zijgevel (zuid) werd verhoogd. Op deze historische foto 

is de achtergevel nog ongepleisterd en heeft deze nog de oude staldeuren 

onder zware houten lateien. Het verstoorde metselwerk bij de aansluiting 

op de rechter staldeur wijst op de latere toevoeging van deze deur (na 

verhoging zijgevel). 

 

Het op de foto herkenbare metselwerk komt niet overeen met het thans 

aanwezige metselwerk. Waarschijnlijk werd dan ook bij een volgende 

verbouwing, omstreeks 1960 de gehele dakconstructie, inclusief de boven 

de verdiepingsvloer gelegen delen van de voor- en achtergevel vernieuwd. 

                                                             
1 De huidige eigenaresse geeft aan dat dit door haar vader werd uitgevoerd. 

 
Vermoedelijk uit de jaren vijftig daterende foto, gemaakt bij de achtergevel. Hierop zijn 

de verhoging van de achtergevel en linker zijgevel (rechts) goed afleesbaar. Bron: 

Collectie opdrachtgever. 
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Deze foto werd mogelijk voor 1935 gemaakt. Op de foto is het vermoedelijk 19de-eeuwse 

metselwerk van de voorgevel zichtbaar. Bron: Collectie opdrachtgever 

Ook de voorgevel was tot het midden van de 20ste eeuw in schoon 

metselwerk in kruisverband uitgevoerd. Het op een historische foto 

zichtbare metselwerk lijkt 19de-eeuws. Het onderste deel van de gevel was 

gepleisterd. 

 

Op latere foto’s zijn alle gevels gepleisterd. Daarbij heeft het pleisterwerk 

van het bovendeel van de voorgevel een ander karakter dan het 

onderliggende deel. Dit wijst er op dat de voorgevel al gepleisterd was 

voordat het muurwerk boven de verdiepingsvloer in betonsteen werd 

vernieuwd. Mogelijk werd dit al na de verhoging van de noordgevel in 1935 

gedaan. 

 

Een vermoedelijk ingrijpende verbouwing vond in de late jaren zestig 

plaats, toen het jonge gezin De Wild in de boerderij was komen te wonen. 

In deze periode werd waarschijnlijk de hele dakconstructie en ook een 

deel van de verdiepingsvloer vervangen. De achtergevel kreeg nieuwe 

gevelopeningen en alle gevels werden nu geheel gepleisterd om alle 

verbouwingssporen aan het zicht te onttrekken. 

 

In het interieur werd de kelder verwijderd. De opkamer kwam daarmee te 

vervallen. In de voorkamer werd de schouw vervangen door de huidige 

schouw. Twee vermoedelijk op ongeveer dezelfde plaats genomen foto’s 

tonen de opdrachtgeefster, geboren in 1964, op jonge leeftijd en de oude 

en de nieuwe schouw. Gezien de leeftijd van mw. De Wild op de foto’s 

moet de vervanging van de schouw omstreeks 1968 plaats hebben 

gevonden. 
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Bovenstaande foto’s werden kort na elkaar in de late jaren zestig, op ongeveer dezelfde 

plaats gemaakt. Op de bovenste foto  de oude schouw met forse boezem en op de 

onderste foto de zojuist vernieuwde schouw. Bron: Collectie opdrachtgever 

 
Deze foto werd na de bouw van de woningen ten westen van de boerderij (1992) gemaakt 

en toont de geheel gepleisterde gevels. Bron: Collectie opdrachtgever 

 

In 1992 werd een aanvraag gedaan voor aansluiting van de boerderij op 

het gemeenteriool. Aansluiting vond plaats aan de achterzijde van het 

terrein. 
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3  BESCHRIJVING 

3.1 LIGGING EN OMGEVING 

 

De kleine boerderij bevindt zich op een rechthoekig perceel ten zuiden van 

de Broekstraat, binnen het stadsdeel Lindenholt. De Broekstraat vormt 

een restant van de stedenbouwkundige structuur, voor de aanleg van 

Lindenholt vanaf 1977. In het huidige stadsbeeld is niet meer herkenbaar 

dat de Broekstraat en enkele zijwegen als oudere structuren binnen de 

huidige stedenbouwkundige structuur bewaard zijn gebleven. 

  

 

 
Recente topografische kaart. De pijl markeerd de plaats van Broekstraat 115 binnen 

stadsdeel Lindenholt. Bron: Topotijdreis.nl 

Het rechthoekige perceel van Broekstraat 115 wordt aan de oost- en 

westzijde begrensd door percelen en woningen die behoren tot de 

stadsuitbreidingen die vanaf 1977, en op deze locatie vanaf 1982 plaats 

hebben gevonden. De langs de Broekstraat gesitueerde percelen ten 

noorden van Broekstraat 115 werden in 1992 gebouwd. Aan de zuidzijde 

grenst het perceel aan de Zellersacker, de ringweg binnen de gelijknamige 

buurt. De huidige perceelgrenzen zijn aan de oost- en zuidzijde ontstaan 

bij de ontwikkeling van de omliggende wijk. Door de hogere ligging van de 

omliggende percelen en openbare ruimte ligt het perceel van Broekstraat 

115 duidelijk verdiept binnen het straatbeeld. Langs de Broekstraat en een 

deel van de westelijke perceelgrens werd daarom een keermuur gebouwd. 

De toegang vanaf de Broekstraat vindt thans plaats via een stalen 

hellingbaan. 

 

De boerderij bevindt zich op de noordelijke helft van het perceel en is met 

de voorgevel op het oosten gericht. Ten zuidwesten en zuiden van de 

boerderij bevinden zich twee lage houten kippenschuren in zeer 

bouwvallige conditie.  

3.2 HOOFDOPZET EN DAK 

De kleine boerderij heeft een vrijwel vierkant grondvlak van ca. 10 x 10 

meter en telt één bouwlaag onder een met gesmoorde Muldenpannen 

gedekt zadeldak met wolfeinden boven de voor (oost) en achtergevel. 

Direct naast de nok staat op het linker dakvlak (zuid) een gepleisterde 

schoorsteen, aan de bovenzijde afgesloten met een halfsteens rollaag. 

Onderin het linker dakvlak is een kunststof dakraam in de pannendekking 

opgenomen. De dakvlakken sluiten op de voor- en achtergevel aan met 

zeer eenvoudige windveren met dekstukken. Het pand heeft geen 

dakgoten. 
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Overzicht boerderij uit het noordoosten 

 
Overzicht boerderij uit het noordwesten 

 
Detail van de op het linker dakvlak aanwezige gepleisterde schoorsteen 

3.3 GEVELS 

Alle gevels zijn gepleisterd. In de gepleisterde afwerkingen zijn wat 

structuurverschillen herkenbaar als gevolg van verbouwingen en 

vernieuwing van muurwerk. 

 

3.3.1 Voorgevel 

De voorgevel heeft door een verhoging van de rechter zijgevel in 1935 een 

asymmetrische opzet. In de gevel zijn op de begane grond van links naar 

rechts een venster met vierruits schuifraam, een venster met zesruits 

schuifraam, een deuropening met een kozijn met drieruits bovenlicht en 

een venster met vierruits stolpramen aanwezig. De kozijnen van de twee 

linker vensters hebben luiksponningen en alle kozijnen hebben houten 
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lekdorpels. De bij de twee linker vensters aanwezige luiken zijn uitgevoerd 

in plaatmateriaal. In het geprofileerde deurkozijn is een deur van 

plaatmateriaal aanwezig. De verdieping heeft een venster met een 

tweeruits raam. Het kozijn is uit delen opgebouwd en voorzien van een 

tussen de stijlen geplaatste houten lekdorpel. De twee linker venster 

behoren waarschijnlijk nog tot de 19de-eeuwse opzet van de gevel. Het 

deurkozijn werd mogelijk in de vroege 20ste eeuw geplaatst of vervangen. 

Het rechter venster werd in 1935 aangebracht ter vervanging van een 

kleiner venster. Het zoldervenster werd bij de herbouw van het bovenste 

deel van de gevel herplaatst en daarbij deels vernieuwd. 

 

Ter hoogte van de verdiepingsvloer en een gording zijn links twee rechte 

ankers aanwezig. 

 
Overzicht van de voorgevel 

  
Linker vensters in de voorgevel 

 
Deuropening en rechter venster van de voorgevel 
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Detail verdiepingsvenster voorgevel 

3.3.2 Rechter zijgevel 

De rechter zijgevel is grotendeels gesloten. In het midden bevindt zich een 

venster met een uit delen samengesteld kozijn. In dit kozijn zijn twee 

oudere tweeruits ramen samengevoegd tot een vierruits raam. Onder het 

kozijn is een gepleisterde afzaat toegepast. De opening heeft een in 

plaatmateriaal uitgevoerd luik.  

 

Geheel rechts bevindt zich laag in de gevel een klein venster met een 

direct in de gepleisterde dagkanten geplaatst enkelruits raam. 

 

Ter hoogte van de brandmuur zit midden in de gevel een vrij laag geplaatst 

anker. Rechts van het venster zitten ter hoogte van de zoldervloer enkele 

ankers van verschillende afmetingen. 

Links van het venster is nog een met beugels aan de gevels bevestigde 

mast t.b.v. een schotelantenne aanwezig.  

 

Deze gevel werd in 1935 aanzienlijk verhoogd, waarbij ook het huidige 

keukenvenster werd vergroot. 

 

 
Overzicht rechter zijgevel 
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Vensters in rechter deel rechter zijgevel 

 

3.3.3 Linker zijgevel 

Ook de linker zijgevel is grotendeels gesloten. In deze gevel zit links een 

halfrond stalvenster met een ijzeren roedenraam. Geheel rechts zit een 

deuropening met in het eenvoudige kozijn een deur van plaatmateriaal.  

 

In het midden van de gevel is direct onder de dakrand één anker aanwezig. 

 

 
Overzicht linker zijgevel 

3.3.4 Achtergevel 

De achtergevel heeft, evenals de voorgevel, een asymmetrische opzet 

door de verhoging van de rechter zijgevel in 1935. Alle gevelopeningen in 

deze gevel zijn, waarschijnlijk in de late jaren zestig van de 20ste eeuw, 

vernieuwd of nieuw aangebracht. Daarbij kwam de eerdere eenvoudige 

opzet met slechts twee staldeuren te vervallen. Wel zijn twee van de 

huidige openingen op de plaats van eerder openingen gesitueerd. 

 

De begane grond heeft van links naar rechts een venster met een 

enkelruits raam, een deuropening met aansluitend een venster met 

enkelruits raam en een venster met een twee enkelruits draairamen. In de 

deuropening is een deur van plaatmateriaal aanwezig. De verdieping heeft 

in het midden één venster met een kozijn met middenstijl met een 
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enkelruits raam en een vaste ruit. Alle vensters hebben lekdorpels van 

geglazuurde oranje lekdorpelstenen. Boven het rechter venster is een 

baksteenlatei herkenbaar. Dit venster heeft luiken van plaatmateriaal. 

 

Onder de rechter windveer is één anker aanwezig. 

 

 
Overzicht achtergevel 

 

3.4 CONSTRUCTIE 

De boerderij heeft een traditionele constructie met enkelvoudige 

balklagen die, overwegen haaks op de voorgevel, zijn opgelegd in de 

gevels en brandmuur en daarnaast deels door binnenmuren worden 

ondersteund. Alleen boven de deel ligt de balklaag parallel aan de 

achtergevel en wordt deze door een onderslag ondersteund. De balklagen 

zijn ongeprofileerd en merendeels in de 20ste eeuw vernieuwd. Over de 

balken liggen vrij smalle grenen vloerdelen met messing en groef. 

 

De geheel vernieuwde (XXc) dakconstructie van het flauw hellende dak 

heeft per dakvlak één gording van ruw gezaagd grenen. Deze gordingen 

worden door een opmetseling op de brandmuur ondersteund. De grotere 

overspanning boven het achterhuis is later verkleind door onder het 

midden van de overspanning een eenvoudig driehoekspant (XXd) met een 

nokstijl te plaatsen.  

 

Tegen de achterzijde van de wand tussen de keuken en de deel is een 

deels ingemetselde grenen stijl herkenbaar die waarschijnlijk het restant 

vormt van een eerder op deze locatie aanwezig gebint. Gezien de zeer 

beperkte afmetingen en vrij regelmatige opzet betreft het een 19de-eeuws 

restant. 

 

Begane grondvloeren zijn met uitzondering van de vroegere opkamer 

steenachtig en afgewerkt met plavuizen of een cementlaag. Bij het 

verwijderen van de kelder kreeg de slaapkamer ter plaatse van deze kelder 

en bovenliggende opkamer een enkelvoudige balklaag met grenen 

vloerdelen, waarvan een deel inmiddels al weer is vernieuwd. 
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Overzicht dakconstructie, gezien richting voorgevel 

 
Detail van de constructie van het linker dakvlak en latere vakwerkspant 

 
Dakconstructie, aansluitend op de voorgevel 

 
Detail van de vernieuwde balklaag boven de berging achter de woonkamer 
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Parallel aan de achtergevel liggende balklaag boven de deel, met op de voorgrond de 

aanwezige onderslag 

 

3.5 INDELING INTERIEUR 

In het interieur van de boerderij verdeelt de brandmuur de plattegrond in 

een voorhuis en een slechts iets dieper achterhuis dat ook deels een 

woonfunctie heeft.  

 

Achter de in de oostgevel gesitueerde voordeur bevindt zich een gang die 

tot aan de brandmuur doorloopt. Rechts van de gang ligt een slaapkamer. 

Eerder bevond zich hier een kelder met daarboven een opkamer. Links van 

de gang bevindt zich een woonkamer met schouw en een kleine 

slaapkamer. 

 
Indeling van de begane grond van Broekstraat 115. 

 

Achter de brandmuur ligt rechts een vanuit de gang toegankelijke keuken. 

De keuken heeft in de linker voorhoek een schouw die boven de 

verdiepingsvloer aansluit op de schouw in de woonkamer. Links van de 

keuken ligt een kleine ruimte die als provisieruimte dienst doet. Links 

hiervan ligt een kamer die hoofdzakelijk als berging fungeert. Zowel deze 

ruimte als ook de provisieruimte hebben in de achterwand kleine vensters 
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die zicht bieden op achterliggende deel. Deze deel bevond zich eerder 

over de breedte van de boerderij langs de achtergevel. Het rechter deel is 

echter afgescheiden en hierin werd een toilet geplaatst. Verder fungeert 

deze ruimte als bergruimte. De deel heeft geen specifieke functie. 

 

Op de verdieping is geen indeling aanwezig. Alleen een muurgedeelte ter 

plaatse van de brandmuur en een niveauverschil op deze plaats bepalen 

een scheiding tussen het voorhuis en het achterhuis. Verder ligt binnen het 

achterhuis de vloer boven de keuken en provisieruimte hoger dan boven 

de andere ruimtes. 

 

 

3.6 INTERIEURONDERDELEN 

In deze paragraaf volgt per ruimte een beknopte beschrijving met 

bouwhistorische bijzonderheden. 

 

3.6.1 Gang 

De gang heeft een met rode mortel afgesmeerde vloer en gepleisterde 

wanden. Het plafond bestaat uit de ongeschilderde enkelvoudige balklaag 

en vloerdelen.  

In de beide zijwanden en achterwand bevinden zich kozijnen zonder 

omlijstingen, voorzien van oudere deuren. De rechter deur is als 

paneeldeur uitgevoerd. De linker deur als opgeklampte deur met aan de 

zijde van de woonkamer geprofileerde spiegelklampen. In de achterwand 

is een Bruynzeel paneeldeur met vier vakken aanwezig. 

 
 

Overzicht gang richting voorgevel 
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3.6.2 Woonkamer 

De woonkamer heeft een vloer van grijze plavuizen in een slordig 

halfsteens verband. De wanden zijn vlak gepleisterd. Het plafond is 

uitgevoerd in plaatmateriaal met een vakverdeling met kleine 

geprofileerde latten. 

 

Het venster in de voorwand heeft een zeer eenvoudige omlijsting en 

vensterbank. De deuropeningen in beide zijwanden hebben een kleine 

geprofileerde lijst en zijn voorzien van deuren met spiegelklampen die 

twee panelen vormen. Een deuropening in de achterwand heeft alleen aan 

de bovenzijde een vlakke lijst. In deze opening zit een paneeldeur met een 

glasopening met 9-ruits verdeling en voorzien van gekleurd en bewerkt  

glas. Het middenveld is voorzien van een folie met glas-in-loodpatroon. 

 

Tegen het midden van de achterwand bevindt zich de omstreeks 1968 

vernieuwde schouw. De onderbouw is gepleisterd, maar voorzien van een 

geschilderd baksteenpatroon in halfsteens verband. Deze onderbouw 

heeft een keramische afdekking. 

 

 
Overzicht linker wand woonkamer 

 
Overzicht achterwand woonkamer 
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Overzicht rechter wand woonkamer 

3.6.3 Slaapkamer 

De in de linker zijbeuk gesitueerde slaapkamer heeft een cementvloer en 

vlakke gepleisterde wanden. Het vlakke deel van het plafond is uitgevoerd 

in plaatmateriaal met latten op de plaatranden. Tegen het linker dakvlak is 

een plafond van vlakke houten delen aanwezig.  

 

Het venster in de voorgevel heeft een eenvoudige omlijsting en 

vensterbank. De deuropening in de rechter wand heeft een kleine 

geprofileerde omlijsting. De deuropening in de achterwand heeft geen 

omlijsting. In deze deuropening zit een viervaks Bruynzeel paneeldeur. 
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Linker voorhoek van de slaapkamer 

 
Overzicht achterwand van de slaapkamer 

 

3.6.4 Voormalige opkamer 

Ter plaatse van deze kamer bevond zich tot in de jaren zestig van de 20ste 

eeuw een kelder met daarboven een opkamer. De huidige kamer is zeer 

sober afgewerkt met een houten vloer (deels recent) en vlakke 

gepleisterde wanden. Het venster in de voorgevel en de deuropening 

hebben vlakke omlijstingen. Het plafond bestaat uit de ongeschilderde 

enkelvoudige balklaag. 
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Overzicht voormalige opkamer richting achterwand 

 
Overzicht voormalige opkamer richting voorgevel 
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3.6.5 Keuken 

De keuken heeft een cementvloer en vlakke gepleisterde wanden. Bij de 

linker wand en achterwand is de onderste helft voorzien van witte 

wandtegels. Het bovenste deel van de wanden is voorzien van een 

geschilderde papierafwerking. Het plafond is uitgevoerd in plaatmateriaal 

met geprofileerde latten op de plaatranden. 

 

De aanwezige deuropeningen en het venster in de rechter zijgevel hebben 

zeer eenvoudige omlijstingen. De deur in de voorwand is een viervaks 

Bruynzeel paneeldeur. In de linker wand is een smalle paneeldeur 

aanwezig en de deur in de achterwand is als opgeklampte deur met 

spiegelklampen (aan de zijde van de deel) uitgevoerd. 

In de linker voorhoek van de keuken bevindt zich een kleine hoekschouw 

met een ongeprofileerde schouwbalk.  

 

 

 
Overzicht keuken richting linker wand 
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Keukenblok in rechter achterhoek van de keuken 

 
Schouw in de linker voorhoek van de keuken 
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3.6.6 Provisieruimte 

Deze zeer eenvoudige ruimte heeft een cementvloer. De wanden zijn 

deels gepleisterd en deels in geschilderd metselwerk uitgevoerd. Het 

plafond bestaat uit de ongeschilderde enkelvoudige balklaag. In de 

achterwand bevindt zich een klein venster naar de deel. Dit doet 

vermoeden dat deze ruimte als slaapruimte diende. 

 

 
Achterwand van de provisieruimte, met daarin een venster naar de deel 
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Voorwand van de provisieruimte 

3.6.7 Berging 

De ruimte, links achter de brandmuur, die thans als berging fungeert heeft 

eerder waarschijnlijk ook (deels) als een slaapvertrek gediend. Ook deze 

ruimte biedt via een klein raampje zicht op de deel. De ruimte heeft in de 

het deel dat zich achter de woonkamer bevindt een vloer van grijze 

plavuizen in halfsteens verband. Het deel binnen de zijbeuk heeft een 

cementvloer. De wanden zijn vlak gepleisterd. Een afgeronde hoek in de 

voorwand wijst er op dat dit eerder een buitenhoek was en deze ruimte en 

voorliggende slaapkamer één vertrek vormden. Het plafond bestaat de 

(recente) ongeschilderde enkelvoudige balklaag. Tegen het linker dakvlak 

is een plafond van vlakke houten delen aanwezig. De deuropeningen 

hebben geen omlijstingen.   

 

 
Overzicht berging richting linker zijgevel 



 

Waardestellend bouwhistorisch onderzoek Broekstraat 115 Nijmegen  blad 31 

 
Overzicht berging richting de rechter wand 

3.6.8 Deel en toilet 

Deze twee ruimtes zijn ontstaan doordat het toilet, waarschijnlijk in de 

jaren zestig van de 20ste eeuw van de deel werd afgescheiden door 

plaatsing van een tussenmuur. Beide ruimtes hebben een met mortel 

afgesmeerde vloer. De wanden zijn vlak gepleisterd en het plafond wordt 

gevormd door de enkelvoudige balklaag met een afwerking van witkalk. 

De 0pgeklampte deur tussen de deel en de keuken is mogelijk een op deze 

plaats hergebruikte buitendeur (voordeur). De deur is voorzien van een 

opmerkelijk slot met een mogelijk nog 18de-eeuwse oorsprong. 

 

In de voorwand van het toilet is nog één stijl van de vroegere 

gebintconstructie bewaard gebleven. In de linker voorhoek van de deel 

bevindt zich een gemetselde regenput met een rond ijzeren deksel. 

 
Overzicht van de deel richting de linker zijgevel 

 
Overzicht van de deel richting de rechter zijgevel 
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De als binnendeur hergebruikte oorspronkelijke voordeur 

 
Detail van het bijzondere historische slot op de deur tussen keuken en deel 

 
Rechter wand van het als toilet afgescheiden rechter gedeelte van de deel  
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3.6.9 Verdieping 

Op de verdieping zijn geen specifieke afwerkingen aanwezig. De 

vernieuwde dakconstructie ligt hier in het zicht. Boven de brandmuur is 

een gedeeltelijke gemetselde tussenmuur van hergebruikte baksteen 

aanwezig. Ook het tegen deze muur aanwezige rookkanaal (XXc) is 

opgetrokken met hergebruikte baksteen. Vanaf de keukenschouw is 

hierop een sterk versleept rookkanaal aangesloten.  

 

 
Overzicht van de rookkanalen tegen de brandmuur op de verdieping 
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4  CULTUURHISTORISCHE WAARDENBEPALING 

4.1  BOUW- EN ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDEN 

De kleine boerderij Broekstraat 115 is in kern mogelijk in de 18de eeuw 

ontstaan. De huidige opzet en indeling is waarschijnlijk grotendeels 

ontstaan bij de verstening in de vroege 19de eeuw. In ieder geval de 

brandmuur en de voorgevel behoren tot deze fase. Bij de eerste 

verstening waren beide zijgevel nog aanzienlijk lager dan thans het geval 

is. De linker zijgevel werd al in de 19de eeuw verhoogd tot de huidige 

hoogte. De rechter zijgevel werd in 1935 verhoogd. Hiermee veranderde 

de hoofdvorm van de boerderij aanzienlijk. Vervolgens zijn bij 

moderniseringen in de late jaren zestig grote delen van de zolderbalklaag, 

de gehele dakconstructie en de bovenste delen van de voor- en 

achtergevel vernieuwd. De gevels werden nu gepleisterd om alle 

bouwsporen aan het zicht te onttrekken. 

 

De boerderij is een sterk gewijzigd, maar nog herkenbaar voorbeeld van 

een kleine keuterboerderij van het hallehuistype in het voormalige 

buurtschap Neerbosch. Door de diverse wijzigingen aan zowel het 

exterieur als het interieur raakte de hoofdvorm verstoord en is de 

oorspronkelijke karakteristiek sterk gewijzigd. In het interieur bleven de 

brandmuur en de verder in de 19de eeuw ontwikkelde indeling bewaard. 

Hiertoe behoren ook verschillende historische binnendeuren en een zeer 

eenvoudige hoekschouw in de keuken. Verschillende vloeren zijn 

uitgevoerd met eenvoudige grijze plavuizen, waarvan een deel werd 

hergebruikt vanuit het Dominicuscollege. Behoudens één gebintstijl zijn 

constructies in de 20ste eeuw vernieuwd. Vanwege de verstoorde 

hoofdvorm en de diverse aanpassingen aan gevelopeningen, alsmede de 

zeer eenvoudige opzet van het interieur is de architectuurhistorische 

waarde beperkt. Met name in de brandmuur en oudste delen van de 

gevels is wel bouwhistorische waarde aanwezig.  

Voorts vormt de boerderij één van de weinige herkenbare restanten van 

oorspronkelijke landelijke structuur van dit gebied, voor de aanleg van het 

stadsdeel Lindenholt. Hierin is enige zeldzaamheidswaarde gelegen. 

 

De naast de boerderij op het perceel aanwezige houten schuren hebben 

geen bouw- en architectuurhistorische waarde. 

 

4.2 SITUERINGS- EN ENSEMBLEWAARDE 

De boerderij is gelegen op een perceel ten zuiden van de Broekstraat. 

Deze straat was in ieder geval in de vroege 19de eeuw al aanwezig en heeft 

ook als basis gediend voor het stedenbouwkundig plan van het 

omliggende stadsdeel, dat vanaf 1977 werd ontwikkeld. 

 

Hoewel het tracé van de straat daarmee bewaard is gebleven, is de oudere 

oorsprong behalve in de boerderij Broekstraat 115 binnen de wijk niet meer 

herkenbaar. De huidige begrenzingen van het perceel Broekstraat 115 

komen nog deels overeen met de verkaveling, zoals deze op het 

kadastrale minuutplan herkenbaar is.  

 

In de historische verkaveling en het stedenbouwkundige patroon, 

gebaseerd op het oude tracé van de Broekstraat is stedenbouwkundige 

waarde gelegen. Doordat de boerderij echter het enige restant vormt 

binnen een groot gebied met een sterk afwijkende karakteristiek vormt de 

boerderij ook een vreemd element binnen de wijk. De lage ligging door 

ophoging van omliggende wegen en percelen doet daarbij sterk afbreuk 
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aan de beeldwaarde, ondanks de betrekkelijk vrije ligging op een ruim 

perceel. 

 

4.3 CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde vanwege de nog afleesbare 

agrarische oorsprong die tot de aanleg van het stadsdeel Lindenholt 

kenmerkend was voor dit gebied ten westen van Nijmegen.  
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