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Inleiding  
 
In juni 2011 is door de Gemeente Rotterdam gesteld, dat het bebouwingsensemble tussen Zuidwijk en  
de snelweg A15 cultuurhistorisch waardevol is (zie Cultuur historische quick scan Charloisse  
Lagedijk). Het beoordelingsgebied betreft de historische structuur, het profiel en de bijhorende 
bebouwing van de Charloisse Lagedijk, de Dorpshof (en laan), de Smitshoekseweg, het tracé van de 
voormalige havenspoorlijn en tevens de resterende open gronden van de nog authentiek verkavelde 
polders Charlois en Oud-Pendrecht aan weerzijde van de dijk en de polderwegen.  
 
Als vervolg op de quick-scan heeft de Gemeente Rotterdam een nadere inventarisatie en 
waardering van gebouwde objecten aan de historische linten in het gebied laten opstellen. 
De opdracht bestaat uit het actualiseren en aanvullen van de Inventarisatielijst Objecten met 
cultuurhistrische waarde langs het historische bebouwingslint Charloisse Lagedijk inclusief de 
Dorpshof en de Smitshoekseweg en uit het waarderen van alle objecten van de geactualiseerde en 
aangevulde Inventarisatielijsten. Het lint is gelegen in de deelgemeente Charlois. 
 
De Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling, Afdeling Vergunningen/Monumenten heeft  
architectuurhistoricus Joosje van Geest uit Rotterdam de opdracht verleend om de inventarisatie en 
waardering uit te voeren. Hiertoe is samenwerking gezocht met de Stichting Historisch Charlois. 
 
Voor wat betreft de Charloisse Lagedijk en de Smitshoekseweg gelden voor het Inventariserend en 
waardestellend objectenonderzoek de grenzen van de hierboven genoemde historische linten zoals 
deze zijn opgenomen als onderdeel van het gebiedstype ‘ historische kernen en linten’ op de 
gebiedstypenkaart van de koepelnota Welstand. De Dorpshof valt binnen de Koepelnota niet onder 
het gebiedstype ‘Historische kernen en linten’ maar dient in dit onderzoek wel te worden 
meegenomen.  
 
 

 
 
Gebiedstypenkaart binnen de Koepelnota Welstand Rotterdam. De Charloisse Lagedijk en de 
Smitshoekseweg vallen onder de gebiedstype ‘historische kernen en linten’. De Dorpshof valt niet 
binnen dit Gebiedstype. 
 
 
 
 



 4 

De polder van Charlois 
 
‘Tot 1895 was Charlois een mooi, gaaf en typisch kleidorp. Het bezat bouw- en weiland, vruchtbare 
tuingrond, uitgestrekte boomgaarden en vele verspreid liggende grote boerenhofsteden. De 
boerderijen lagen zowel in het dorp als in de omringende polders, die doorsneden waren door een 
complex van dijken en landwegen, met statig opgaand geboomte beplant en grenzende aan smalle 
sloten en breder water. Het landelijke gebied werd verlevendigd met bekoorlijke, met riet omzoomde 
waterplassen en schilderachtige binnenwateren.’ Architect J. Verheul Dzn schreef dit in 1933 in zijn 
publicatie Het voormalig Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend landelijk schoon in en om 
den Charloisschen polder te Rotterdam. Met tal van beschrijvingen en aquarellen schetste hij in dit 
bijzondere boekje een rijk beeld van de statige boerderijen en de vruchtbare landerijen van Charlois.  
 
Na de annexatie van de gemeente Charlois tot Rotterdam in 1895, werd het middeleeuwse agrarische 
dorp met de omliggende landerijen in mum van tijd drastisch gewijzigd door de aanleg van een reeks 
grootschalige haveningrepen. Om de positie van Rotterdam als doorvoerhaven te versterken werden 
rivierhavens aan de linker Maasoever gegraven. Na de Rijnhaven (1887-1893), volgde de aanleg van 
de Maashaven (1898-1905) en de nog veel grotere Waalhaven (1907-1931). Ten zuiden van de 
Waalhaven kwam bovendien een vliegveld. Ongeveer de helft van de gemeente (waaronder de in 
Charlois gelegen polders Robbenoord en Plompert) werd onteigend en in enkele decennia 
afgegraven. De meeste belangrijkste bestaansbronnen; landbouw-, veeteelt- en tuinbouwbedrijven, de 
vlas- en vruchtenteelt en de typische drukke riethandel van Charlois werden zodoende grotendeels 
opgeheven. De vaststelling van plan Zuid (1927) en de aanleg van Zuidwijk en Pendrecht in de jaren 
vijftig, betekenden de volgende mokerslag die het argrarische Charlois voor een groot deel teniet 
zouden doen. Tegenwoordig herinneren historische namen, overblijfsels van vroegere landwegen en 
dijken en enkele gebouwde objecten nog aan de polder van weleer die Charlois eens was.  
 
 

 
Gemeentekaart Charlois, 1867 (Kuyper-atlas), langs de zuidelijke rand van Charlois liggen van west 
naar oost, de Schulpweg, de Charloisse Lagedijk en de Blinde Dijk. 
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Dijken 
De polder van Charlois stamt uit de 15e eeuw. De grote polder Riederwaard werd toen in kleine en 
grotere polders gedeeld. In opdracht van Karel de Stoute werd de polder van Charlois bedijkt. Hij 
bepaalde in 1462 dat de nieuwe polder Charolais genoemd moest worden, vermoedelijk naar het 
graafschap Charolais te Frankrijk, dat ook in zijn bezit was.  
In de 19e eeuw werd Charlois in het zuiden door de Charloise Lagedijk en in het westen door de 
Charloise Hogedijk begrenst. De Lagedijk diende als binnenwaterkering en was ongeveer 1.20 m 
hoog. De Hogedijk behoorde tot het dijkenstelsel met een buitenwaterkering en was 4 m hoog.  
Over de Charloise Lagedijk liep vroeger een weg van klei. In 1850 werd het wegdek verhard tot een 
grintweg. In de jaren 1920 werd de weg opnieuw verhard met een onderlaag van steenslag en met 
een afdekking van bitumen.  
De Charloisse Lagedijk heeft bermen die van oudsher bebouwd zijn. De boerderijen hadden steevast 
een lage voorzijde en hogere achterzijde omdat de grond van het achtererf ruim een meter lager ligt. 
Erfscheidingssloten lagen niet voor maar achter de erven. Boerderijen en woningen werden pal langs 
de dijkweg gebouwd vanwege de geringe diepte van het bermterrein aan de dijk. 
Typerend zijn de hoge boerderijen, vaak van het Vlaamse type (ook wel oud-Fries genoemd); waarbij 
het woonhuis in het verlengde van de grote schuur ligt en waarbij in het vooruitspringende deel van de 
schuur de brede schuuringang ligt met grote in drieën gedeelde deuren. De schuur werd gebruikt voor 
gemengde boerenbedrijven en diende voor de berging van landbouwproducten, voor de stalling van 
vee en paarden en voor dorsvloeren. 
 

 
Iepen langs de Ch Lagedijk, 2012  Iepen langs de voormalige Ch Hogedijk/Schulpweg; 
      tegenwoordig Ch Lagedijk, 2012 
 
 
De dijken werden voor een belangrijk deel met statige iepenbomen beplant. Voordat de iepziekte in 
1919 haar opmars begon was deze belangrijke landschapsboom overal te vinden langs wegen en 
kanalen, op dijken en rond boerderijen. Met name de geringe gevoeligheid voor zilte zeewind maar 
ook vanwege het waardevolle hout en om zijn bruikbaarheid voor zinkstukken (rijshout) werd de 
Hollandse iep hoog gewaardeerd. Verder werd het hout gebruikt in de scheepsbouw, voor huizen, 
meubels en wagens. Aan het begin van de 20e eeuw was dit dan ook de beeldbepalende boom in 
grote delen van de kustprovincies en de steden in met name het westelijk deel van Nederland. 
Langs scheidingssloten bezijden de dijkweg, stond hoog en laag wilgenhout. Aan de open landwegen 
in de polder was tot de jaren 1930 slechts hier en daar bebouwing bestaande uit landhuisjes, 
boerderijen, arbeiderswoningen en een korenmolen. Verder was het gebied in gebruik als 
volkstuintjes, voetbalterreinen, kwekerijen, weide en bouwland. 
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detail Kuyperkaart 1867, Charloisse Lagedijk, vanaf Oosthoek tot Zuidhoek (west), vanaf Zuidhoek 
loopt de Schulpweg (tegenwoordig ook Charloisse Lagedijk) 
 
 
De Charloisse Lagedijk  
De Charloisse Lagedijk liep vanaf de Smeetlandse Dijk/Oosthoek (aan de Dordtsestraatweg gelegen) 
in een gebogen lijn in zuid-westelijke richting over het bekende gehucht ‘Smitshoek’ naar buurschap 
Zuidhoek. Even voorbij de Driemansstee ging de dijk geleidelijk over in de hoger gelegen Schulpweg. 
Vroeger heette deze weg de Charloisse Hogedijk (zie Verheul), tegenwoordig is het de Charloisse 
Lagedijk. De Schulpweg begrenste de polder Charlois aan de zuidzijde en ging verder onder de naam 
Zuidhoek (niet te verwarren met buurschap Zuidhoek). Ten zuiden van de Lagedijk lagen de polders 
Oost- en West Barendrecht en Rhoon. 
Polderwegen als de Kromme Zandweg, Korperweg en Dorpsweg liepen tussen de Charloisse Lage- 
en Hogedijk. De Dorpsweg heette tot 1895 de Katendrechtse weg, maar werd als weg naar dorpen 
Charlois en Katendrecht, de Dorpsweg genoemd. De Dorpsweg leidde van de Charloisse Lagedijk, 
even ten oosten van de Driemansstee, naar de Katendrechtse Lagedijk en kruiste dan de Korperweg 
en de Kromme Zandweg. De Smitshoekseweg is een polderweg die vanaf de Charloisse Lagedijk, bij 
het gehucht Smitshoek naar Kromme Zandweg voerde en kruiste met de Korperweg. 
De Charloisse Lagedijk werd soms ook wel de Smitshoeksedijk genoemd, vanwege het dorpje 
Smitshoek dat was ontstaan op de kruising met de Smitshoekseweg. De dijk was lange tijd een 
verbinding tussen de Dordtsestraatweg en de Dorpsweg. 
Het buurschap Smitshoek was vroeger een veel bezochte pleisterplaats voor bewoners van 
omliggende dorpen. Met paard en wagen gingen ze er naar de hoef- en wagensmid. De naam 
Smitshoek dateert uit het begin van de 17e eeuw en was gerelateerd aan het feit dat er meerdere 
smederijen lagen.  
 

 
Stafkaart Rotterdam, 1927 
 
 



 7 

Plan Zuid 
Met de aanleg van de Waalhaven en de bijbehorende havenspoorweg werden delen van de dijken en 
omgeving opgespoten en vergraven en oude hofsteden gesloopt. Bij de Kapel-Blinde Dijk en bij 
Zuidhoek werd de Charloisse Lagedijk met de havenspoorweg doorsneden. Vele hoge bomen aan de 
dijk moesten vanwege het vliegveld gerooid worden en door de iepziekte (vanaf 1919) werden 
karakteristieke iepen verminkt. 
Rotterdam groeide voor de oorlog gestaag in zuidelijke richting volgens het waaiervormige 
patroon van het Algemeen Uitbreidingsplan Linker Maasoever van Witteveen uit 1927. Het meest 
vooruitgeschoven teken van verstedelijking werd gevormd door de havenspoorlijn. Deze spoorlijn 
vormde in de jaren vijftig en zestig met de bouw van Pendrecht en Zuidwijk, de bebouwingsgrens van 
de stad.  
De aansluiting van de Lagedijk op de Hogedijk/Schulpweg beschadigde bij de aanleg van de 
havenspoorweg. Ook raakten de meeste polderwegen, zoals Smitshoekseweg, Kromme Zandweg, 
Korperweg, Schulpweg en Dorpsweg in de jaren dertig geheel of voor een groot deel hun 
karakteristieke bebouwing en profiel kwijt. Van de Dorpsweg bleef alleen een kort straatje over het 
Dorpshof, hier zijn geen bijzondere cultuurhistorische panden meer aangetroffen. 
 
Het deel van de Charloisse Lagedijk tussen Oosthoek en De Kapel/havenspoorweg werd met de 
aanleg van Zuidwijk opgeheven. Ook verdween het gehucht Oosthoek in de jaren vijftig van de kaart.  
De Slinge volgt min of meer het tracé van dit deel van de Charloisse Lagedijk. Aan de rand van 
Zuidwijk, aan de Slinge ligt bijvoorbeeld nog de monumentale boerderij de Beukhoeve, die vroeger 
aan de Charloisse Lagedijk lag.  
De Smithoekseweg heeft nog het typische profiel van een polderweg met aan weerszijden sloten 
waarover telkens een brug naar iedere woning voert. Vanaf de jaren dertig zijn de percelen stuk voor 
stuk bebouwd met vrijstaande villa’s en woningen, opgetrokken in baksteen en met steile, hoge 
dakkappen. 
 

 
Smithoekseweg, 2012  
 
Typische bebouwing 
De Charloisse Lagedijk was vooral bekend vanwege verschillende grote boerenhofsteden die 
decennialang in bezit waren van de Charloisse elite. Bekende landbouwersgeslachten zoals de 
families Vaandrager, Kranenburg, Barendregt en Noordzij hadden vele boerderijen en gronden in bezit 
die door onderling uithuwelijken in de families bleven. Zo behoorden de monumentale boerderijen de 
Beukhoeve, de Phenix (1892, afgebrand in 1952) en de Kapel (nu Rijksmonument) toe aan takken 
van de familie Vaandrager. Zowel de 19e eeuwse Beukhoeve (aan de Slinge gelegen) als de 18e 
eeuwse Kapel, lagen oorspronkelijk aan inmiddels verdwenen stukken van de Charloisse Lagedijk. 
Kapitale boerderijen als De Hoogt, ’t Weegje, de Posthoorn aan de Dordtschestraatweg, de 
Aploniahoeve aan de Charloisse Lagedijk en een boerderij aan de Schulpweg waren in bezit van de 
familie Kranenburg. De boerderijen werden voor en na de Tweede Wereldoorlog door de gemeente 
onteigend ten gunste van verdere stadsuitbreiding. Enkele boerderijen bestaan nog maar zijn niet 
meer in particulier bezit. Diverse takken van de Charloisse elite wonen nog steeds in dit deel van 
Rotterdam. 
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Typerend voor de grote hofsteden was dat ze qua karakter uiteen liepen omdat zowel Zeeuwse, 
Brabantse als Friese gegevens bij de bouw van invloed waren. Wel werden de boerderijen allen 
omgeven met grote boompartijen zoals kastanje, linde en hoge wilgen. Bij het erf hadden velen een 
bloementuin, een moestuin en grote boomgaard. Alle boeren oefenden een gemengd bedrijf uit met 
vee en landbouw. Meestal was landbouw de hoofdzaak omdat de omliggende zware gronden daar het 
meest geschikt voor zijn. 
Opvallend was dat bij de boerderijen aan de dijken en polderwegen in Charlois en omgeving geen 
hooibergen stonden. Een grote schuur was in gebruik als bergplaats voor landbouwgereedschappen 
maar diende ook voor de opslag van hooi, koren en andere landbouwproducten. De schuren waren 
daarom veel hoger van bouw dan de boerderijschuren aan de oostzijde van Rotterdam. Aan de ’s 
Gravenweg stonden bijvoorbeeld wel hooibergen, en fungeerde de schuur als stapelplaats. Ook 
beschikte het hoge voorhuis in Charlois dikwijls over een graanzolder, herkenbaar aan een zolderdeur 
in de voorgevel. 
Het materiaal dat voor de bouw van de woningen werd gebruikt was vrijwel altijd hetzelfde. De muren 
werden meestal opgetrokken in grijs-gele IJsselsteen, die werd aangevoerd vanuit de dichtbij zijnde 
Hollandse IJssel. Alle dakvlakken werden zonder uitzondering met riet gedekt. Het riet werd vroeger 
immers volop in Charlois en omgeving gewonnen. De daknokken werden bedekt tegen inregenen met 
vorstpannen gelegd in kalkspecie. Houten lijsten, blinden, kozijnen, deuren en ramen werden vaak in 
groen, blauw of wit geschilderd. Al met al hadden de boerderijen een sober maar wel overdacht 
uiterlijk.  
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Waardering 
 
De objecten aan de Charloisse Lagedijk zijn gewaardeerd met een waarderingsmatrix zoals deze (met 
enkele aanpassingen) door stichting Dorp, Stad en land wordt gehanteerd in Nederland bij 
inventariseren en waarderen van objecten met cultuurhistorische waarde. De matrix van stichting 
Dorp, Stad en land is op haar beurt  (met enkele aanpassingen) gebaseerd op een algemeen 
aanvaarde waarderingssystematiek uit de Handleiding selectie en registratie Jongere stedebouw en 
Bouwkunst (uitgave Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1991). 
 
Waarderingsmatrix 
 
Waardering 
objecten  

Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 

 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
Bouw 
stijl 

Unici 
teit 

Versto 
ring 

Lig 
Ging 

Versto 
ring 
ensem 
ble 

met weeg 
factor 

        
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
Maximale 
score 

3 3 3 0 3 0 21 

Minimale 
score 

1 0 0 3 0 3 -5 

 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres     …….………….   …….   … 

 
Object 
Score 

….. ….. …. ….. ….. ….. ….. 

Het betreft een Beeldbepalend object / Beeldondersteunend Object 
 
Objecten met 8 punten en hoger worden gekwalificeerd als ‘Beeldbepalende Objecten’. De overige 
objecten met minimaal 5 punten zijn ‘Beeldondersteunende Objecten’. 
 
In de matrix wordt uitgegaan van drie hoofdcategorieën en enkele subcategorieën waarbij de 2a, 2b 
en 3a dubbel meetellen. 
 
1. Cultuurhistorische aspecten 
1a. Ontstaansgeschiedenis en lokaal belang; 
 
2. Architectonische aspecten 
2a. Bouwstijl; 
2b. Uniciteit / zeldzaamheid; 
2c. Verstoring (Verminking) 
 
3. Ligging 
3a. Beeldbepalende situering; 
3b. Verstoring ensemble; 
 
Ad 1a Ontstaansgeschiedenis en lokaal belang 
De mate waarin het ontstaan of het gebruik van het object van historisch belang is en de mate waarin 
het sociale en lokale aspect een rol speelt. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van de inbreng en 
bronnen die beschikbaar zijn/worden gesteld door de Historische Verenigingen van het betreffende 
gebied waarbinnen een object valt. 
 
Ad 2a. Bouwstijl 
De mate waarin de architectonische stijl van een object herleidbaar is tot, of een goed voorbeeld is 
van, lokaal of regionaal bekende architectuur of een architectuurstroming. Bovendien wordt hierbij in 
aanmerking genomen of er bij het object sprake is van een complex ontwerp en/of versierende details. 
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Ad 2b. Uniciteit 
De mate waarin het object zeldzaam is, lokaal gezien. Die zeldzaamheid kan betrekking hebben op de 
functie, de typologische verschijningsvorm of de ouderdom. 
 
Ad 2c. Verstoring object 
De mate waarin de authenticiteit is verstoord, of de monumentale waarde is aangetast. Het betreft hier 
aantastingen door niet-harmonieuze wijzigingen van de onder 2a vermelde architectuur. Hierbij ligt het 
accent op de verstoring van de beeldbepalende hoofdvorm en niet zozeer op de verstoring van 
eventuele details zoals die bij potentiële monumenten een rol spelen. 
 
Ad 3a. Ligging 
De mate van waardering van de stedenbouwkundige of landschappelijke situering, met name van de 
beeldbepalende rol die het betreffende object daarin vervult. 
 
Ad 3b. Verstoring ensemble 
De mate waarin de oorspronkelijke directe omgeving is aangepast of aangetast. 
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Puntentoekenning 
Voor het historische lint Charloisse Lagedijk in Charlois zijn onderstaande richtlijnen opgesteld om op 
een evenwichtige wijze punten aan de objecten toe te kennen. Aan de Dorpshof zijn geen bijzondere, 
cultuurhistorische objecten aangetroffen. Voor de Smithoekseweg geldt dat het typerende straatprofiel 
beeldbepalend is. De grote, vrijstaande panden met ruime gronden hebben per stuk geen bijzondere, 
cultuurhistorische waarde. 
 
Cultuurhistorisch:   
Historisch pand gelegen aan een cultuurhistorisch lint geeft basispunt. 
 
(1 extra punt:) 
Het object is van lokaal belang; bijvoorbeeld een ‘bedrijfsgebouw’ langs de dijk (schuur, kerk, winkel, 
school), een boerderij/arbeiderswoning met langgerekte schuur langs de dijk of een woning met 
bedrijfsruimte 
En/of: 
(1 extra punt:) 
Het object refereert duidelijk aan oorspronkelijke bedrijvigheid aan de dijk: 
-kleinschalige bedrijvigheid (dorpse bestaan, kerk, winkel, klompenmakerij etc) 
-landbouw (boerenbedrijf, fruitteelt, tuinderijen) 
 
Architectuurhistorisch:  
(1-2 punten) Het object toont de 19e eeuwse regionale bouwstijl;  
-houten constructie met geteerde, houten gevels 
-langgerekt volume opgetrokken in typische gele IJsselsteen, versterkt met gietijzeren muurankers, 
driedelige houten schuurdeur 
-karakteristieke mansarde/schildkap/zadeldak met wolfeind/met verlengd dakschil langs de 
achtergevel met riet gedekt/met hout beschoten top- of zijgevel, dakvorsten 
 
(1 extra punt)  
Bijzondere details; zoals (getoogde) strekken, houten schuifkozijnen, luiken en daklijsten, gevelsteen 
met bouwjaar, tegeltableau etc 
 
Uniciteit: 
(1) het object is inmiddels uniek qua functie, zoals een boerderij in bedrijf. 
(1) het object is inmiddels uniek qua typologische verschijningsvorm, zoals boerderijen of lage, 
arbeiderswoningen die in de stedelijke omgeving niet veel voorkomen.  
(1) het object is inmiddels uniek qua ouderdom; het betreft hier vooral 19e eeuwse panden. 
 
verstoringen: 
(-1 punt) vernieuwd pannendak, dakramen, nieuwe gevelopeningen. 
(-1 punt) verstoring van het volume door aanbouw en/of dakkapellen. 
(0 punten) Met de verbouwing is typische kleinschalige/industriële etc karakter behouden.  
 
Situering:  
(1 punt) vrijstaande/oorspronkelijke ligging pal aan de dijk  
 
(1 extra punt): 
vrijstaande, beeldbepalende ligging waarbij beeldbepalend wordt beoordeeld op grootte en 
monumentale uitstraling van het pand ten aanzien van de directe omgeving. 
En/of  
(1 extra punt): 
bijbehorende tuin en bomen/geschoren leibomen/ landerijen/typische landschappelijke elementen 
 
verstoringen: 
(-1 punt) bijborende complex is verdwenen 
(-1 punt) storende gebouwen in directe omgeving  
(-1 punt) niet meer vrij gelegen aan de dijk 
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Inventarisatielijst 
 
Adres   huisnr  naam/type   waarde 
    
Charloisse Lagedijk 421  authentieke schuur  beeldbepalend 
Charloisse Lagedijk 471  voorm boerderij   beeldbepalend   
Charloisse Lagedijk 509-511 voorname dijkwoning  beeldondersteunend 
Charloisse Lagedijk 512-514 voorm arbeiderswoning  beeldbepalend  
Charloisse Lagedijk 528  Wilhelminahoeve  beeldbepalend 
Charloisse Lagedijk 534-536 Aploniahoeve   beeldbepalend 
Charloisse Lagedijk 573-575 woning /klompenmakerij beeldbepalend 
Charloisse Lagedijk 593  Zuiderkapel   beeldbepalend 
Charloisse Lagedijk 643-645 Roobolstee   beeldbepalend 
Charloisse Lagedijk 660-662-664    Linguenda   beeldondersteunend 
Charloisse Lagedijk 680  begraafplaats   beeldbepalend 
Charloisse Lagedijk 689  Oude Hoeve   beeldondersteunend 
Charloisse Lagedijk 703  schuur van tuinderij  beeldbepalend 
Charloisse Lagedijk 783  woning met bedrijvigheid beeldbepalend 
Charloisse Lagedijk 806  Driemansstee   beeldondersteunend 
Charloisse Lagedijk 877  woning met bedrijvigheid beeldondersteunend 
Charloisse Lagedijk 908  voorm boerderij met schuur beeldbepalend 
Charloisse Lagedijk 918  De Vier Heeren   beeldbepalend 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 2 1 2 1 2 1  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 421 
Objectscore 2 2 4 -1 4 -1 10 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch: 
De schuur behoorde bij de alhier gelegen boerderij en tuinderij van Jaap Vis die in 1988 is gesloopt. 
Deze boerderij wordt beschreven door J. Verheul (1933). De houten schuur dateert vermoedelijk uit 
de jaren 1920 en was in gebruik als verkooppunt bij het tuinderbedrijf. Nu dient het als garage. Het is 
een bedrijfsgebouw langs de dijk, originele houten schuur, met lokaal belang; refereert aan 
oorspronkelijke fruitteelt- en tuinderijbedrijven. (2) 
 
Architectuurhistorisch:  
De houten constructie met geteerde, houten gevels en karakteristieke mansardekap met verlengd 
dakschil langs de achtergevel is karakteristiek voor de regionale bouwstijl (1) 
De schuur is uniek qua typologische verschijningsvorm en qua ouderdom (2) 
De meeste houten schuren zijn vervangen door stenen schuren.  
De rieten dakbedekking is verdwenen. (-1) 
 
Situering:  
De vrijstaande ligging pal aan de dijk en in landelijke setting. (2) 
De bijbehorende boerderij is verdwenen. (-1) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 2 2 2 2 2 0  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 471 
Objectscore 2 4 4 -2 4 -0 12 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De verbouwde boerderij pal aan de dijk dateert uit het eind van de 19e eeuw, rond 1880. Vroeger was 
het een boerenwoning met een langgerekte schuur. Het pand is van lokaal belang en refereert aan de 
oorspronkelijke bedrijvigheid langs de dijk zoals het dorpse bestaan en het boerenbedrijf. (2) 
Tegenwoordig een woning.  
 
Architectuurhistorisch:  
Het langgerekte volume is opgetrokken in typische gele IJsselsteen. De gevels zijn versterkt met 
gietijzeren muurankers en er is een groten houten schuurdeur; typerend voor de regionale bouwstijl. 
Bijzondere details zoals de strekken, houten schuifkozijnen en daklijsten en de gevelsteen met 
(onleesbaar) bouwjaar geven extra punt. (2) 
Het boerderijtype is inmiddels uniek qua typologische verschijningsvorm en qua ouderdom. (2) 
Diverse wijzigingen zoals vernieuwd pannendak, dakramen, nieuwe gevelopeningen. Aanbouw aan 
achterzijde. (-2) 
 
Situering:  
Vrijstaande, beeldbepalende ligging pal aan de dijk in een landelijke setting. (2) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 2 2 0 2 2 1  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 509-511 
Objectscore 2 4 0 -2 4 -1 7 
Het betreft een: Beeldondersteunend object 
 
Cultuurhistorisch: 
De dijkwoning (1937), haaks op de dijk, was vroeger een bakkerij met woning en wagenhuis. In 1946 
werd de bakkerij door brand vernield, in 1948 werd het pand herbouwd. Naast de huidige woning was 
van oudsher een bouwdeel met plat dak. De voorname dijkwoning is van lokaal belang; refereert aan 
oorspronkelijke bedrijvigheid aan de dijk van het dorpse bestaan. (2)  
Tegenwoordig in gebruik als woning. In 2003 werd de lage aanbouw uitgebreid tot een aparte woning. 
 
Architectuurhistorisch:  
De dijkwoning is opgetrokken in IJsselsteen en heeft een karakteristieke schildkap met wolfeind 
conform de regionale bouwstijl. Bijzondere details zoals de ingezwenkte topgevel met siermetselwerk, 
houten schuifkozijnen, geprofileerde daklijsten en deuromlijsting geven extra punten. (2) 
De rietendakbedekking is vervangen door een vernieuwd pannendak met dakramen. Een grote 
zijaanbouw en dakkapellen verstoren het beeld. (-2) 
 
Situering:  
De vrijstaande, beeldbepalende ligging pal aan de dijk in een landelijke setting. (2)  
Door aangebouwde woning is beeld verstoord. (-1) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 2 1 2 2 2 0  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 512-514 
Objectscore 2 2 4 -2 4 -0 10 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De voormalige lage arbeiderswoning (rond 1900) met melkpakhuis werd in 1936 voorzien van een 
houten schuur. In 1947 werden de houten gevels vervangen door stenen gevels en de rietbedekking 
door een beschoten pannendak. De woning met langgerekte schuur langs de dijk is van lokaal belang 
en refereert aan de oorspronkelijke bedrijvigheid aan de dijk en het dorpse bestaan. (2) 
Tegenwoordig zijn in het pand twee woningen ondergebracht.  
 
Architectuurhistorisch:  
-regionale bouwstijl; Het langgerekt volume waarin woning en schuur is opgetrokken in typische 
IJsselsteen, met een geteerde, deels betonnen plint, versterkt met gietijzeren muurankers en met hout 
beschoten zijgevel. Typerend voor de regionale bouwstijl. Bijzondere details; houten schuifkozijnen 
met luiken, strekken. (1) 
Het pand is inmiddels uniek qua typologische verschijningsvorm en qua ouderdom. (2) 
Wijzigingen wat betreft het pannendak, nieuwe gevelopeningen, meerdere aanbouwen aan de 
achterzijde en dakkapellen. (-2) 
 
Situering:  
Pand heeft een vrijstaande ligging pal aan de dijk in landelijke setting. (2) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 3 3 2 2 3 0  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 528 
Objectscore 3  6 4 -2 6 -0 17 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De voormalige boerderij met schuur (1910) heet tegenwoordig De Wilhelminahoeve. Het is een 
karakterstiek voorbeeld van een gemengde boerderij zoals die veel voorkwam aan de Lagedijk. De 
hoge boerderij met langgerekte schuur langs de dijk, omringd door landerijen is van lokaal belang en 
refereert aan de oorspronkelijke bedrijvigheid aan de dijk en op het land. (3) 
De verbouwde boerderij met woonhuis is tegenwoordig in gebruik als kinderopvangcentrum. 
 
Architectuurhistorisch:  
-regionale bouwstijl; Het langgerekt volume is gebouwd als een oud-Friese ofwel Vlaamse schuur en 
heeft een houten constructie. Gevels zijn opgetrokken in typische (gele) IJsselsteen, versterkt met 
zware, gietijzeren muurankers. Karakteristieke driedelige houten schuurdeur aan de weg, 
karakteristieke zadelkappen met wolfeind, opvallend nokverschil tussen schuur en woonhuis. De 
bijzondere details zoals ijzeren stalramen met strekken, geprofileerde houten schuifkozijnen en 
daklijsten, woonhuisgevels gedecoreerd met keramische baksteen geven extra punt. (3) 
De boerderij is uniek qua typologische verschijningsvorm en qua ouderdom. (2) 
De rietgedekte kappen zijn vervangen door vernieuwd pannendak. Er zijn nieuwe dakramen en 
gevelopeningen. Aan de achterzijde een aanbouw en dakkapellen. (-2) 
 
Situering:  
Het pand heeft een vrijstaande, beeldbepalende ligging pal aan de dijk, in een landelijke setting. (3) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 
 

ontstaansgeschiede
nis en lokaal belang 

bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 
ensemble 

met 
weegfactor 
 

Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
Score 3 3 2 1 3 0  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 534-536 
Objectscore 3 6 4 -1 6 -0 18 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De voormalige boerderij met schuur (deels uit 1736) is een karakterstiek voorbeeld van een 
gemengde boerderij zoals die veel voorkwam aan de Lagedijk. De hoge boerderij met langgerekte 
schuur langs de dijk, omringd door landerijen is van lokaal belang en refereert aan de oorspronkelijke 
bedrijvigheid aan de dijk en op het land. De hoeve werd verbouwt in 1808. Destijds werd de 
schuuringang met het jaartal 1736 en met de initialen MAVG naar de vroegere eigenaar Maarten Arie 
Van Gendt gemarkeerd. De woning had aan de noord-oostzijde een melkkelder met erboven de 
opkamer. De lange zijgevel van de schuur was oorspronkelijk met hout bekleed, dit werd in de 19e 
eeuw door betonplaten vervangen. Lindebomen met witgekalkte stammen gaven in de zomer goede 
beschutting aan de woonhuis gevel. 
De hoeve, destijds in bezit van H. den Hartigh, wordt vermeld in de literatuur van J. Verheul (1933). 
Toen de boerderij in 1938 eigendom werd van een tak van de familie Kranenburg werd het de 
Aploniahoeve genoemd, naar de naam van de vrouw des huizes. (3) 
De verbouwde boerderij is tegenwoordig in gebruik als kantoorbedrijf.  
 
Architectuurhistorisch:  
-regionale bouwstijl; Het langgerekt volume is gebouwd als een oud-Friese ofwel Vlaamse schuur en 
heeft een houten constructie. Gevels zijn opgetrokken in typische (gele) IJsselsteen, versterkt met 
zware, gietijzeren muurankers. Er zijn driedelige houten schuurdeuren, karakteristieke zadelkappen 
met wolfeind, met riet gedekt. Typisch voor de streek zijn ook de met hout beschoten topgevels, het 
nokverschil tussen schuur en woonhuis, daknokken zijn afgedekt met gebogen vorstpannen. 
Bijzondere details; ijzeren stalramen met strekken, geprofileerde houten schuifkozijnen en daklijsten, 
woonhuisgevels gedecoreerd met keramische baksteen geven extra punt (3) 
Het is uniek qua typologische verschijningsvorm en qua ouderdom. (2)  
Verstoord door de hekwerken, de aanbouw aan de achterzijde en de dakkapellen. (-1) 
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Situering:  
Het pand heeft een vrijstaande, beeldbepalende ligging pal aan de dijk in landelijke setting. (3) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 Ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 2 3 2 1 2 0  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 573-575 
Objectscore 2 6 4 -1 4 -0 15 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch:   
De langgerekte arbeiderswoning (1874) met deels houten schuur aan de dijk is van lokaal belang. Bij 
de schuur was vroeger een klompenmakerij. In 1914 werd de schuur voorzien van stenen gevels. De 
woning met bedrijfsruimte refereert aan de oorspronkelijke kleinschalige, bedrijvigheid nabij het 
kruispunt Lagedijk-Smitshoekseweg. (2) 
De schuur is tegenwoordig opslagruimte. De woning is gesplitst en in 1951 uitgebreid met 
aanleunende woning met garage in passende volumes.  
 
Architectuurhistorisch:  
De woning met langsgevel aan de dijk is opgetrokken in typische gele IJsselsteen, versterkt met 
gietijzeren muurankers en heeft geteerde, deels betonnen plinten conform de regionale bouwstijl. Ook 
de schuur met geteerde, gepotdekselde houten gevels en zadeldaken met lage gemetselde zijgevels 
is typisch voor de streek. Bijzondere details; strekken, houten schuifkozijnen en daklijsten, gevelsteen 
met bouwjaar (1874) geven extra punten. (3) 
Het pand met schuur is uniek qua typologische verschijningsvorm en uniek qua ouderdom. (2) 
Rieten dakbedekking is vervangen door beschoten pannendak. (-1) 
 
Situering: 
De ligging aan de dijk en de landschappelijke situering zijn authentiek. (2) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 Ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 2 2 2 2 2 0  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 593 
Objectscore 2 4 4 -2 4 -0 12 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De Zuiderkapel (1910), staat haaks op de dijk en is van lokaal belang. Het kerkgebouw refereert aan 
de oorspronkelijke dorpse bewoning aan de dijk, op steenworpafstand van Smitshoek. (2) 
De Zuiderkapel is tegenwoordig in gebruik door de Hervormde Gemeente. 
 
Architectuurhistorisch:   
Het haaks geplaatste eenvoudige volume van de zaalkerk is opgetrokken in typische IJsselsteen, 
gevels zijn versterkt met gietijzeren muurankers; typisch voor de regionale bouwstijl. Bijzondere 
details zoals de neo-gotische gevelopeningen, enig siermetselwerk in de voorgevel en het kleine 
roosvenster met glas-in-lood geven extra punt (2) 
De kapel is een uniek object op lokaal niveau qua typologie en qua functie (2). 
Het oorspronkelijke beeld is gewijzigd door de witgekalkte gevels, de versterkte hoeken met 
staalprofielen en de aanbouw aan de achterzijde (-2) 
 
Situering:  
De kerk heeft een vrijstaande ligging pal aan de dijk in een landelijke setting. (2) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 Ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit Verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 3 3 3 1 3 1  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 643-645 
Objectscore 3 6 6 -1 6 -1 19 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De hoge boerderij met langgerekte schuur (1904) met landerijen staat langs de dijk en is van lokaal 
belang. Het refereert aan de gemengde landbouwbedrijven en oorspronkelijke bedrijvigheid aan de 
dijk en op het land. De boerderij was genoemd naar de eigenaar Roobol, die hier van 1874 tot 1946 
woonde. De Roobolstee dateerde uit 1823 maar brandde in 1904 af, waarna hij werd herbouwd. (3) 
In 1964 werd de veestal ingericht voor de vervaardiging van houten theekisten. 1969 werd de 
boerderij eigendom van de gemeente Rotterdam. De schuur met stallen en het voorhuis met twee 
woningen worden afzonderlijk verhuurd. 
 
Architectuurhistorisch:  
De hoeve, type Oud-Friese ofwel Vlaamse schuur is een typisch voorbeeld van de regionale bouwstijl. 
De schuur heeft een houten constructie met een geteerde, gepotdekselde achtergevel en beschikt 
over drie driedelige houten schuurdeuren, in de zijgevel is het jaartal 1904 aangebracht. De 
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woninggevels zijn opgetrokken in typische IJsselsteen, versterkt met gietijzeren muurankers. 
Karakteristiek is het nokverschil tussen schuur en woonhuis. Bijzondere details; voornaam voorhuis 
met geprofileerde houten lijsten, houten schuifkozijnen en strekken geven extra punt. (3) 
De Roobolstee is uniek qua functie, qua ouderdom en qua typologische verschijningsvorm. (3) 
Het rieten dak is vervangen door een beschoten pannendak, (-1) 
 
Situering:  
De hoeve heeft een vrijstaande, beeldbepalende ligging aan de dijk, park en bomen rondom creëren 
landelijke setting. (3) 
Het tracé van de Betuwelijn snijdt pal achter de schuur door de dijk en de omliggende landerijen. (-1) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 Ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 2 1 0 1 1 0  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 660-662-664 
Objectscore 2 2 0 -1 2 -0 5 
Het betreft een: Beeldondersteunend object 
 
Cultuurhistorisch:  
Het langgerekte volume, waarin drie woningen en een schuur zijn ondergebracht, genoemd 
Linguenda (1916) ligt iets van de dijk is van lokaal belang. De woningen met bedrijfsruimte refereren 
aan de landbouw- en tuinbouw en aan de oorspronkelijke bedrijvigheid aan de dijk. (2) 
De hoeve is nog in gebruik als drie woningen met schuur. 
 
Architectuurhistorisch:  
Het langgerekt volume, de schuur met ijzeren stalramen en driedelige houten schuurdeur heeft iets 
weg van de regionale bouwstijl. Het volume onderscheidt zich door de bijzondere details; zoals de 
groene, keramische baksteenlijsten, strekken, vensterbanken en stervormige decoraties. In de gevel 
een gevelsteen met bouwjaar 1916 en de naam Liguenda. Bijzonder zijn de woningportieken met 
beschilderde tegels. (1) 
De aanbouw aan de achterzijde en de grote dakkapel die drie, kleine kapellen vervangt verstoren. (-1) 
 
Situering:  
De woningen met schuur zijn landschappelijke gesitueerd maar hebben niet de typerende ligging aan 
de dijk. (1) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 Ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit Verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 2 1 2 1 1 0  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 680 
Objectscore 2 2 4 -1 2 -0 9 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De begraafplaats, aula (1924) en hekwerk zijn van lokaal belang. Het refereert aan de geschiedenis 
en de stedelijke ontwikkelingen van Rotterdam en van Charlois. Door de groeiende havenontwikkeling 
werd de oude begraafplaats uit 1828 aan de Sluisjesdijk in 1924 verplaatst naar de Charloisse 
Lagedijk. Hiertoe werden gronden van Rhoon geannexeerd. De aula is ontworpen door G.A. 
Bestebreurtje. (2) 
 
Architectuurhistorisch: 
Het hekwerk met vier in baksteen en zandsteen gemetselde pijlers en de aula met een kruisvormige 
plattegrond en steile schilddaken hebben enige architectuurhistorische waarde. (1) 
Het complex is uniek object qua functie en qua typologie. (2)  
De aula heeft een vernieuwd pannendak, dakramen en nieuwe gevelopeningen. Aanbouwsels zijn in 
passende stijl opgetrokken. (-1) 
 
Situering:  
De begraafplaats ligt op voormalig grondgebied van de gemeente Rhoon maar heeft niet de typische 
ligging aan de dijk. (1) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 Ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 1 2 0 0 2 2  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 689 
Objectscore 1 4 0 -0 4 -2 7 
Het betreft een: Beeldondersteunend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De voorname woning (1950) aan de dijk is van lokaal belang. De voormalige boerenhofstede uit 1711 
werd in 1950 gesloopt en toen gewijzigd herbouwd tot boerderijwoning. Het pand refereert aan de 
oorspronkelijke boerenbedrijvigheid aan de dijk. (1) 
 
Architectuurhistorisch:  
De woning is opgetrokken in regionale bouwstijl als een langgerekt volume in typische gele 
IJsselsteen, versterkt met gietijzeren muurankers en met karakteristieke zadeldak met wolfeind. 
Bijzondere details zoals houten schuifkozijnen met luiken, daklijsten, gevelsteen met ‘Olde Hoeve 
1711-1950’ in de voorgevel geven extra punt. (2) 
 
Situering:  
Het pand heeft een vrijstaande ligging pal aan de dijk in landelijke setting. (2) 
Het volume is in 1950 verkleind tot woning zonder schuur waarmee de functie van boerenbedrijf 
verloren ging. (-2) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 Ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 2 1 1 1 2 1  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 703 
Objectscore 2 2 2 -1 4 -1 8 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
 
Cultuurhistorisch:  
De houten schuur (1925) langs de dijk is van lokaal belang. De schuur behoorde met twee 
warenhuizen (glastuinbouw) bij een tuinderij. In 1936 werd er ook een woning gebouwd. Het 
bedrijfsgebouw refereert aan de oorspronkelijke, kleinschalige bedrijvigheid aan de dijk van fruitteelt 
en tuinderijen. (2) 
De schuur is in gebruik als garage/opslag.  
 
Architectuurhistorisch:  
De houten constructie en de geteerde, houten gevels zijn typerend voor de regionale bouwstijl.  
Karakteristiek zijn de grote houten schuurdeuren en het luik naar de opslagzolder. (1) 
De houten schuur is uniek qua typologische verschijningsvorm. Inmiddels zijn de meeste houten 
schuren vervangen door stenen schuren. (1) 
Het rieten dak is vervangen door pannen. (-1) 
 
Situering:  
Het pand heeft een vrijstaande ligging aan de dijk in een landelijke setting. (2) 
De bijbehorende woning met tuinderij is verdwenen. (-1) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring Liggin

g 
verstoring 
ensemble 

met 
weegfactor 

Score 2 2 1 1 2 0  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 783 
Objectscore 2 4 2 -1 4 -0 11 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De voormalige arbeiderswoning met schuur ondergebracht in een volume, ligt pal aan de dijk met 
omliggende gronden, is van lokaal belang. Het pand refereert aan de oorspronkelijke, kleinschalige 
bedrijvigheid aan de dijk. (2) 
 
Architectuurhistorisch:  
De woning is conform de regionale bouwstijl opgetrokken in typische IJsselsteen, gevels zijn versterkt 
met gietijzeren muurankers. Aan de weg is een grote houten schuurdeur. Bijzondere details zoals de 
gepleisterde voorgevel met decoraties in art-decostijl leveren extra punt. (2) 
De woning met schuur is uniek qua typologische verschijningsvorm. (1) 
Rietbedekking is vervangen door vernieuwd pannendak met dakramen. (-1) 
 
Situering:  
Het pand heeft een vrijstaande ligging pal aan de dijk, in landelijke setting. (2) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 3 1 0 2 2 0  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 806 
Objectscore 3 2 0 -2 4 -0 7 
Het betreft een: Beeldondersteunend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De voormalige boerderij staat haaks aan de dijk en is van lokaal belang. De Driemansstee markeert 
het punt waar de Charloisse Lagedijk overging in de Charloisse Hogedijk (later Schulpweg genoemd). 
De boerderij refereert aan de oorspronkelijke landbouw en bedrijvigheid aan de dijk en op het land en 
wordt op oude kaarten met naam genoemd. In de jaren dertig was de belangrijke hofstede al dermate 
verbouwd dat het oorspronkelijke gebouw nauwelijks meer herkenbaar was, zo schreef J. Verheul. (3) 
Tegenwoordig is er een paardenmanege gevestigd. 
 
Architectuurhistorisch:  
Het langgerekte volume is opgetrokken in typische IJsselsteen, gevels zijn versterkt met gietijzeren 
muurankers. Typerend voor de regionale bouwstijl is het zadeldak verlengd met laag dakschild. 
Opvallend zijn de driehoekige bovenlichten in de voorgevel. (1) 
Al in de jaren dertig is de historische hoeve ingrijpend verbouwd. Later is de rietbedekking vervangen 
door vernieuwd pannendak. Er zijn diverse aanbouwtjes. (-2) 
 
Situering:  
De hoeve ligt aan de dijk in een landelijke setting. (2) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 2 1 1 2 1 0  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 877 
Objectscore 2 2 2 -2 2 -0 6 
Het betreft een: Beeldondersteunend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De boerenwoning met langgerekte schuur ligt onder aan de dijk. Dit hogere deel van de Charloisse 
Lagedijk maakte deel uit van de Charloise Hogedijk en heette voorheen de Schulpweg. Het pand is 
van lokaal belang; het refereert aan de oorspronkelijke bedrijvigheid aan de dijk van tuinders en 
boerenbedrijven. (2) 
In de verbouwde boerderij is een woning ondergebracht. 
 
Architectuurhistorisch:  
Het langgerekte volume is opgetrokken in typische gele IJsselsteen conform de regionale bouwstijl. 
Gevels zijn versterkt met muurankers. (1) 
Het is uniek qua typologische verschijningsvorm. (1) 
Tal van vernieuwing zoals het pannendak met dakramen, nieuwe gevelopeningen. Een aanbouw en 
verschillende dakkapellen hebben het beeld gewijzigd. (-2) 
 
Situering:  
De boerderij ligt pal onder de Hogedijk in landelijke setting. (1) 
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
bouwstijl Uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
met 
weegfactor 

Score 3 2 2 2 3 1  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 908 
Objectscore 3 4 4 -2 6 -1 14 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
   
Cultuurhistorisch:   
De voormalige boerderij met schuur is van lokaal belang. De hoge, langgerekte schuur met woning en  
landerijen ligt pal aan dijk en refereert aan de oorspronkelijke bedrijvigheid aan de dijk. Dit hogere 
deel van de Charloisse Lagedijk maakte deel uit van de Charloise Hogedijk en heette voorheen de 
Schulpweg. (3) 
De boerderij is verbouwd waarbij het woonhuis in 1983 geheel is vernieuwd. In gebruik als woning met 
bedrijf. 
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Architectuurhistorisch:  
Het langgerekte volume van de schuur is volgens de regionale bouwstijl gebouwd met een houten 
constructie met bruingeteerde, beschoten houten gevels. Karakteristiek zijn de grote schuurdeuren, 
het hoge zadeldak met wolfeind geheel met riet gedekt en het forse nokverschil tussen schuur en 
woonhuis. Bijzondere details zoals de ijzeren stalramen met luiken aan de straatgevel van de schuur 
geven extra punt. (3) 
Boerderij is uniek qua typologische verschijningsvorm en qua ouderdom. De meeste houten schuren 
zijn vervangen door stenen schuren. (2) 
Het woonhuis is opnieuw gebouwd met pannendak, dakramen en dakkapellen. (-2) 
 
Situering:  
De verbouwde boerderij heeft een vrijstaande, beeldbepalende ligging pal aan de dijk en heeft een 
landschappelijke situering. (3) 
Het voormalige poldergebied is ingericht als bedrijventerrein maar vanaf de dijk nauwelijks merkbaar 
wel is de achterliggende snelweg qua geluid permanent aanwezig. (-1)
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Waarderingsmatrix 
 
Waardering  Cultuurhistorisch Architectuurhistorisch Situering Totaal 
 1a 2a 2b 2c 3a 3b  
 ontstaansgeschiede

nis en lokaal belang 
Bouwstijl uniciteit verstoring ligging verstoring 

ensemble 
Met 
weegfactor 

Score 3 3 2 1 3 1  
Weegfactor 1 2 2 -1 2 -1  
 
IN TE VULLEN PER OBJECT: 
Object adres  Charloisse Lagedijk 918 
Objectscore 3 6 4 -1 6 -1 17 
Het betreft een: Beeldbepalend object 
 
Cultuurhistorisch:  
De voormalige boerderij met omringend land, pal aan de dijk is van lokaal belang. De hoge, 
langgerekte schuur met voorhuis refereert aan oorspronkelijke bedrijvigheid aan de dijk. Dit hogere 
deel van de Charloisse Lagedijk maakte deel uit van de Charloise Hogedijk en heette voorheen de 
Schulpweg. (3) 
De verbouwde boerderij De Vier Heeren is in gebruik als woonboerderij voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 
Architectuurhistorisch: 
Het volume is volgens de regionale bouwstijl opgetrokken in typische IJsselsteen, versterkt met 
gietijzeren muurankers. De schuur kent een houten constructie met bruingeteerde, houten 
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achtergevel. Karakteristiek zijn de grote schuurdeuren, het hoge zadeldak met wolfeind geheel met 
riet gedekt en het forse nokverschil tussen schuur en woonhuis. Bijzondere details zoals diverse 
houten kozijnen en luiken geven extra punt. (3) 
De boerderij is uniek qua typologische verschijningsvorm en qua ouderdom. (2) 
Het voorhuis heeft een vernieuwd pannendak, dakramen en nieuwe gevelopeningen. (-1) 
 
Situering:  
De hoeve heeft een vrijstaande, beeldbepalende ligging pal aan de dijk, gelegen in landelijke setting. 
Het voormalige poldergebied is ingericht als bedrijventerrein maar vanaf de dijk nauwelijks merkbaar 
wel is de achterliggende snelweg qua geluid permanent aanwezig. (-1) 
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WAARDENKAARTEN 
 
 

 
 
Charloisse Lagedijk, oostelijk deel 
Rood=beeldbepalend 
Geel=beeldondersteunend 
 

 
 
Charloisse Lagedijk, centrale deel 
Rood=beeldbepalend 
Geel=beeldondersteunend 
 



 36 

 
Charloisse Lagedijk, westelijk deel 
Rood=beeldbepalend 
Geel=beeldondersteunend 
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