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Onderwerp: Cultuurhistorische analyse Eckelrade 

Geachte heer/mevrouw, 

Namens ons college heeft de portefeuillehouder Monumenten/Cultureel Erfgoed, tijdens 

een eerdere raadsvergadering, uw raad toegezegd om een cultuurhistorisch onderzoek 

te laten verrichten van de kern Eckelrade. Het betreffende onderzoek met rapportage, 

waardenkaart en overige bijlagen treft u bijgevoegd aan. 

Hoe kan met dit onderzoek worden omgegaan? 

In de analyse en waardenkaart van Eckelrade zijn alle cultuurhistorische elementen van 

de kern en directe omgeving opgenomen. Het betreft zowel een inventarisatie en selectie 

van alle waardevolle elementen die belangrijk zijn voor de identiteit en belevingswaarde 

van de historische kern en directe omgeving. Dit betreft niet alleen gebouwen en kleine 

gebouwde elementen, maar ook aardkundige structuren, historische  infrastructuur, 

groen- en landschapselementen evenals cultuurlandschap. De rapportage en 

waardenkaart kan mogelijk een voorbeeld vormen voor de wijze waarop het ruimtelijke 

erfgoed in het kader van de nieuwe Omgevingswet en Erfgoedbeleid kan worden 

omgegaan. 

Achtergronden 

In 2018 is de beleidsnota cultureel erfgoed 2018-2021 vastgesteld. Bij de vaststelling van 

de beleidsnota in 2018 is afgesproken dat de nota na afloop van de beleidsperiode zou 

worden geëvalueerd. De evaluatie vormt de basis voor het opstellen van nieuw beleid 

voor de jaren 2022 tot 2025, dat in 2022 moet worden opgesteld 

Ook treedt naar verwachting 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking. 

Gemeenten worden op basis van deze nieuwe wet verplicht om n de komende jaren een 

Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) en een Omgevingsplan vast te stellen waarin een 

visie en regels voor de fysieke leefomgeving worden opgenomen. De Gemeentelijke 

Omgevingsvisie moet binnen 3 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn 

vastgesteld. Voor het Omgevingsplan krijgen de gemeenten 6 jaar de tijd. 

Gehandelddo … 

Bijlage(n) he rapportage Eckelrade 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

De gemeente is niet helemaal vrij bij vaststelling van de omgevingsvisie en het 

omgevingsplan. Het Riĳk heeft in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een aantal 

nationale belangen benoemd, die ook in de Provinciale Omgevingsvisie zijn vertaald en 

uiteindelijk in de Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) en het gemeentelijke 

Omgevingsplan moeten worden opgenomen. Inventarisatie, selectie en bescherming van 

het ruimtelijk erfgoed is een van die belangen. Ook heeft het Rijk een aantal zogenaamde 

NOVI-gebieden aangewezen, waaronder Zuid-Limburg. In Het Zuid-Limburgse 

heuvelland komen een aantal grote en urgente ruimtelijk-fysieke opgaven uit de NOVI 

samen. Het behoud en versterking van het waardevolle cultuurlandschap speelt daarbij 

een belangrijke rol. 

Gelet op de termijnen die met inventarisatie, selectie, waardering en uiteindelijke 

bescherming van het erfgoed in het omgevingsplan zijn gemoeid, is het wenselijk dat 

hiermee op tijd wordt gestart. Voorafgaande aan dit hele proces dient mede in relatie tot 

het toekomstige Erfgoedbeleid, de ambitie van de gemeente te worden vastgesteld, die 

de diepgang van de uiteindelijke bescherming bepaald. De waardenkaart en verder 

onderleggers van Eckelrade vormt een voorbeeld hoe in het toekomstig omgevingsplan 

mogelijk met het ruimtelijke erfgoed kan worden omgegaan. In die zin zien wij deze 

analyse als een pilot. De dorpsgemeenschap Eckelrade zal betrokken worden bij een 

nadere uitwerking. 

In het kader van het vast te stellen Erfgoedbeleid 2022-2025 zal uw raad de inhoud en 

richting bepalen. Op 16 maart 2022 vinden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

De discussie over het nieuwe erfgoedbeleid en ambitieniveau zal worden gevoerd nadat 

de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. 

In afwachting van nieuw Erfgoedbeleid en het Omgevingsplan zullen wij op dit moment 

geen aanvullende bescherming aan het ruimtelijk erfgoed van Eckelrade geven. Wel 

zullen wij de analyse meewegen in het kader van tussentijdse ruimtelijke ontwikkelingen 

in het onderzochte gebied. 

Mocht u nog vragen hebben over het cultuurhistorische onderzoek, de waardenkaart of 

bijlagen, dan kunt u contact opnemen me , bereikbaar via het (geanonimiseerd)

mailadre: of het telefoonnummer 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Bijlagen: cultuurhistorisch onderzoek Eckelrade met waardenkaart en overige bijlagen. 
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inleiding 

Buro4 monument en ruimte is gevraagd om een historische ruimtelijke analyse en waardenkaart op 

te stellen voor de kern Eckelrade.. De analyse en waardekaart moeten dienen als (beleids- en 

toetsings)kader en onderlegger voor het toekomstige Omgevingsplan. 

De kaart en toelichting moeten ruimte bieden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, die op 

verantwoorde wijze worden ingebed in de historisch waardevolle structuur. De nieuwe 

inbreidingen en oude waarden vormen daarbij een samenhangend geheel en versterken de 

kwaliteit van de historische kern. 

  

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, bestuderen van oud kaartmateriaal en historische 

foto's. Er is in het rapport een algemene cultuurhistorische beschrijving met het karakter van het 

gebied opgenomen, waarin de onderstaande thema's worden behandeld: 

= Hoe heeft de kern zich globaalin de loop van de tijd ontwikkeld? 

= Welke wijzigingen en aanpassingen hebben in de loop van de tijd plaatsgevonden? 

= Wat zijn de effecten van deze wijzigingen en aanpassingen geweest voor de gaafheid, 

herkenbaarheid en de cultuurhistorische waarde van de kern? 

= Wat is de historische karakteristiek en zijn de cultuurhistorische waarden van de kern? 

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden, waarbij de verschillende waarden in het veld zijn 

geïnventariseerd en vervolgens in kaart zijn gebracht. Deze waarden zijn vastgelegd in een digitale 

kaart, de later kan worden gebruikt voor het omgevingsplan. In de digitale kaart zijn de volgende 

gegevens worden verwerkt: 

= de begrenzing van het gebied; 

= de historische straten, openbare ruimte en overige historische infrastructuur; 

= de plaatsen waar de historische perceelindeling en historische openheid behouden is de 

gebleven; 

= de plaatsen waar de historische stedenbouwkundige samenhang is verstoord; hier is passende 

nieuwbouw mogelijk; 

= de gebouwen en objecten die zijn aangewezen tot rijksmonument of beeldbepalend pand of 

object; 

* de gebouwen of die niet aangewezen tot monument, beeldbepalend pand of —object maar wel 

beeldondersteunend aan de historische kern zijn; 

= de gebouwen die een oudere kern hebben, op basis waarvan de verwachting bestaat dat er 

‘bouwhistorische waarden aanwezig zijn; 

= de gevels die historische zin van belang zijn en “gaaf” bewaard zijn gebleven 

»= de historische rooilijnen; 

= de bomen, hagen en groenstructuren (zoals hoogstamboomgaarden) die historische 

(beeld)bepalend of waardevol zijn; 

= de historische erfafscheiding en ander kleinere waardevolle gebouwde elementen; 

  

De bovengenoemde waarden zijn kort en bondig toegelicht en gemotiveerd in een waardenmatrix, 

waarin tevens de uitgangspunten voor wijzigingen aan de verschillende waardevolle onderdelen 

van het gebied is aangegeven. De waardenmatrix met uitgangspunten vormt de motivatie voor de 

bescherming en tevens het toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen. 



    

  

: 

Alb. 3. oordijde de kaart van het Graafschap Gronsveld 

n de Bijbank uit 1754 en aan de zuidzijde de kadastrale minuutkaart uit 1832 dat behoorde tot Breust-Eijsden.   

4. Eckelrade kende in historsch zin een bijzonder bestuurlke situatie en waarij het deel ten noorden van de 

Dorpsstraat behoorde tot de Rijkheid Gronsveld (beige), het zuidelijke deel grotendeels Breust-Eijsden (rose) en de 

zogenaamde Bijbank (blauw) eigendom was van de heren van Valkenburg, maar in leen was gegeven aan de Rijkheid 

Gronweld. 

    



geschiedenis 

Eckelrade is gelegen op het plateau van Margraten. Het omliggende heuvellandschap wordt 

gevormd door een aantal droogdalen die op de afbeeldingen 4 en 5 (bladzijde 8) goed zichtbaar 

zijn. De Dorpsstraat van Eckelrade is grotendeels een van de droogdalen in het plateau. 

De eerste schriftelijke vermeldingen van hoeve Hemersbach (Hemesbagh) aan de westzijde van 

Eckelrade vond plaats in 1233. De eerste vermelding van Eckelrade (Eckelrode) vond plaats in 1294. 

De oudste delen van de kerk stammen ook uit deze periode. 

Zoals het geldt voor de meeste plaatsen op het plateau van Margraten, vond de stichting plaats 

vanuit oudere nederzettingen. Eckelrade werd als ontginningsdorp gesticht vanuit de 

Rijksheerlijkheid (vanaf 1580 het graafschap) Gronsveld. 

Daarbij werd het gebied ontgonnen ten noorden van de huidige Dorpsstraat. De huidige 

Klompenstraat vormde het middelpunt van dit ontginningsgebied. 

De huidige Dorpsstraat vormde een bestuurljke grens. Het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat 

viel onder Breust/Eijsden. Het oostelijke deel van het dorp viel onder de heren van Valkenburg, die 

het in leen hadden gegeven aan de heer van Gronsveld. Dit deel werd de bijbank genoemd. Tot slot 

was nog een klein blok grond buiten de nederzetting Rijckholter grondgebied. Opvallend is dat de 

bestuurlijke grenzen grotendeels het verloop van de droogdalen volgen. 

Omdat de oorsprong van het dorp was gelegen aan de noordzijde van de Dorpsstraat was dit deel 

van het dorp dan ook het belangrijkst. Het Breuster/Eijsder grondgebied ten zuiden van de 

Dorpsstraat werd ook later pas ontgonnen. De omgeving van de kerk vormde van oudsher het 

centrum van het dorp. 

Wel zorgde de gecompliceerde bestuurlijke situatie voor de nodige problemen. In archieven wordt 

herhaaldelijk melding van " kijvagien of quareelen" tussen de onderzaten van Gronsveld en die van 

Breust/Eijsden , een situatie die in de hand werd gewerkt door het gebrek aan samenwerking bij de 

ordehandhaving tussen de oude heerlijkheden. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals een moord 

midden op de grensweg, traden de schepenbanken van Breust/Eijsden en Gronsveld gezamenlijk 

op en zelfs dit pas na lang overleg. Arrest voor minder belangrijke delicten daarentegen kon men 

meestal ontlopen door de straat over te steken. 

  

De bestuurljke grenzen bleven tot de Franse tijd, en zelfs daarna nog in vorm van gemeente 

grenzen gehandhaafd en waarbij het noordelijk deel van de Dorpsstraat tot de voormalige 

gemeente Gronsveld en het zuidelijke deel tot de voormalige gemeente Sint Geertruid behoorden. 

Daarbij had het noordelijk deel van de huidige Dorpsstraat al de straatnaam “Dorpsstraat” terwij 

het zuidelijke deel werd aangeduid met de straatnaam “Eckelrade”. Dit bleef zo tot 1982, toen het 

hele dorp bij de voormalige gemeente Margraten werd gevoegd en de gehele straat de aanduiding 

“Dorpsstraat kreeg. Ondanks de oude bestuurlijke grenzen is het dorp zowel in ruimtelijk als sociaal 

opzicht altijd een geheel geweest. 

    



  
Afb. . Overzicht van het landschap met boven het Maasdal met terrassen en aansluitend plateau van Margraten. Op de 

afbeeldin g beneden is een gedetailleerder beeld zichtbaar van het plateau met droogdalen di in de Ustijd zijn gevormd. 



het ontstaan van het landschap 

Zuid-Limburg is de noordelijke uitloper van het Ardennen-Eifelgebergte. Door de tektonische 

opheffing sneden de Maas en haar zijrivieren zich in de schiervlakte. Het reliëf in de regio is dus 

ontstaan in de afgelopen 3 miljoen jaar. Tussen de dalen vinden we diverse plateaus, zoals dat van 

Margraten, dat is gelegen tussen het Maasdal en het Geul- en Gulpdal. 

De opheffing van het gebied en de insnijding van de Maas verliepen niet geleidelijk, maar vonden is 

een aantal fasen plaats. In sommige perioden verbreedde de Maas haar dal, in andere fasen leidde 

de erosie door de rivier tot nieuwe insnijding. Hierdoor ontstonden verschillende ‘treden’ of 

terrassen in het landschap, bestaande uit rivierafzettingen uit verschillende perioden van de 

recente geologische geschiedenis van het gebied. De geologen onderscheiden het hoogterras (de 

Maasafzettingen op de schiervlakte), het middenterras en het laagterras, de huidige 

overstromingsvlakte. 

Een groot gedeelte van de schiervlakte is gedurende de laatste ijstijden bedekt met löss, een 

fijnkorrelige leemsoort, die oorspronkelijk rijk aan kalk was. De löss is door de wind afgezet in de 

koude perioden van de laatste twee ijstijden. De lössgronden zijn zeer vruchtbaar, goed te 

bewerken en houden voldoende vocht vast. Zodoende zijn ze zeer geschikt voor akkerbouw. De 

gronden variëren van enkele centimeters tot meer dan 10 meter dikte. In de koude perioden van 

de ijstijden, toen de bodem permanent bevroren was, zijn de droogdalen gevormd. In de 

droogdalen stromen nu geen beken, omdat het water wegzakt in de bodem. Toen de bodem tot 

een grote diepte bevroren was moest het smeltwater over de oppervlakte afstromen en sleep 

daarbij de kleinere dalen uit die we nu droge dalen of droogdalen noemen. 

Na afloop van de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, trad een klimaatsverbetering in. Het werd 

warmer en vochtiger en het open landschap veranderde in een vrijwel gesloten bos. In het Maasdal 

en in de dalen van de zijrivieren en beken kwam leem tot afzetting. 

Rond 5300 voor Chr. werden de lössgronden van Zuid-Limburg en aangrenzende gebieden in 

gebruik genomen door Neolithische boeren, de zogenaamde Bandkeramiekers (genoemd naar hun 

aardewerk). De vroegste vestigingsplaatsen lagen op de relatief vlakke plateaus aan de randen van 

het Maasdal en de beekdalen, waar men beschikking had over water en goede graslanden. De 

hellingen en terrasranden werden gebruikt voor akkerbouw. 

Grote delen van de beekdalen waren destijds reeds in cultuur gebracht en bewoond, doch de 

plateaus waren nog veelal bebost. Met de komst van de Romeinen werden delen van de plateaus 

ontgonnen en stichtte men grote agrarische bedrijven (villa’s), die graan produceerden voor de 

steden en garnizoenen. Hoewel bij archeologisch onderzoek in 2011 aan de Putstraat/Linderweg 

sporen van bewoning uit de I/zertijd (ca 500-250 voor Chr.) en de Romeinse tijd werden gevonden, 

ontstond de nederzetting Eckelrade eerst veel |ater. Na het vertrek van de Romeinen raakte het 

gebied opnieuw bebost. 

Omstreeks het jaar 1000 waren grote delen van de plateaus, alsmede delen van de dalen, nog 

bebost. Als gevolg van een sterke bevolkingstoename tussen 1000 en 1300 werden de bruikbare 

gronden op de plateaus vanuit de dalen ontgonnen. De aanduiding “rade” of “rode” in de 

plaatsnaam duidt op een middeleeuwse ontginning door het rooien van bos. Het ontstaan van de 

huidige nederzetting Eckelrade dateert waarschijnlijk uit de 12° eeuw. 
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Afb. 7. Kadastrale minuutkaarten uit 1832, waarop de verschilende ontginngs- en bebouwingsfases zijn aangegeven: 1°fase 

noordelijke van de Dorpsstraat.(blauw), 2e fase zuidelijk van de Dorpsstraat (rood} en 3° fase de Bijbank (groen). 

    



de nederzetting 

Fase 1 - Zoals reeds aangeven vond de stichting van de oudste deel van Eckelrade plaats vanuit de 

Rijksheerlijkheid Gronsveld. De eerste ontginning bestond uit het gebied ten westen en ten oosten 

van de huidige Klompenstraat. Op de nevenstaande kaarten is dit gebied zichtbaar. 

In het midden van het ontginningsgebied ontstond de eerste bebouwing, aan het zuidelijke deel 

van de huidige Klompenstraat en het aansluitende noordzijde van de Dorpsstraat. De omgeving 

van de kerk, waarvan de oudste delen dateren uit de 12° eeuw, vormde van oudsher het centrum 

van het dorp. Naar mate de nederzetting zich verder ontwikkelde breidde de bebouwing zich langs 

de noordelijke rand van de Dorpsstraat (eenzijdig) uit. Ook langs de oude weg naar Gronsveld, de 

huidige Linderweg, ontstond bebouwing. ë 

Fase 2 - Onafhankelijk hiervan werd het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat vanuit Breust en 

Eijsden ontgonnen en bebouwd, Dit gebeurde echter veel later en was in oorsprong slechts zeer 

bescheiden van omvang. De gehele zuidelijke nederzetting bevatte niet veel meer dan het midden 

van het latere dorpsgebied. 

Fase 3 - De laatste fase van ontginning van Eckelrade betreft het oostelijke deel van de 

nederzetting, die oorspronkelijk deel uit maakte van het grondgebied van Valkenburg en onder de 

naam “Bijbank” als leengoed onder Gronsvelder bewind stond. Dit jongste en oostelijke deel van 

Eckelrade is landschappelijk gelegen in een smalle corridor die zich uitstrekt tot Honthem. Het 

gebied ligt duidelijk lager dan de velden van Eckelrade en Honthem en is ook meer geaccidenteerd 

dan de omgeving. Aan drie zijden wordt het door insnijdingen begrensd. Aan de noordzijde loopt 

een uitgestrekt droogdal; in het oosten is er een betrekkelijk steile overgang naar het veel hoger 

liggende veld van Honthem, terwijl in het westen een duidelijke inzinking in het terrein zichtbaar is, 

die zich tot de oude kern van Eckelrade voortzet en de Valkenburger van de Gronsvelder huizen 

scheidde, Alleen in het zuiden ontbreekt iedere natuurlijke begrenzing met het Herkenraderveld 

en hel territorium van Breust/Eijsden. 

  

/ ú 4 E 

f 8. Samengestelde kadastrale minuutkaart uit 1832, waaronder het reliëf van het maaiveld 

ontginningen, erkaveling en nederzetting volgen het reliëf en de droogdalen di in de laatste stjd werden gevormd.   
u 



  

Afb. 12. De topografische kaart 
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De Dorpsstraat volgt het landschap en bevat om sommige punten kronkelingen. De 

bebouwingslinten hebben een verkaveling met min of meer strookvormige huiskavels, die in de 

Dorpsstraat de weg volgen en daardoor vaak taps of trapeziumvormig toelopen. In de velden 

achter de bebouwingslinten was de verkaveling onregelmatiger. Zoals uit afbeelding 8 blijkt volgt 

ook hier de verkaveling voor een deel de droogdalen in het landschap. 

Zowel de kadastrale minuutkaart op de vorige bladzijden als de Trachotkaart uit 1805 geven 

betrouwbaar inzicht in de omvang van de nederzetting en de aanwezige bebouwing in het begin 

van de 19° eeuw. De topografische kaarten op nevenstaande bladzijde geven een indruk van de 

ontwikkeling.van de nederzetting door de jaren heen. Op basis daarvan blijkt dat vanaf 1950 een 

enorme verdichting van de linten, te weten de Dorpsstraat, Klompenstraat en Linderweg, heeft 

plaatsgevonden. Vanaf 1981 wordt ook het binnenterrein ten noorden van de Dorpsstraat, ten 

zuiden van de Linderweg en ten westen van de Klompenstraat geleidelijk bebouwd. 

Op de onderstaande kaart is de datering van de huidige bebouwing aangeduid. In vergelijking met 

de historische kaarten blijkt dat ook historische bebouwing werd afgebroken en waarna op de 

betreffende locatie nieuwbouw werd gepleegd. 

De Tranchotkaart en de overige historisch topografische kaarten geven naast de ontwikkeling van 

de nederzetting Eckelrade, ook een beeld van de inrichting en het gebruik van de gronden en 

velden rondom de nederzetting. Zoals op de Tranchotkaart reeds zichtbaar was Eckelrade 

grotendeels omgeven door boomgaarden, vaak in combinatie met (huis)weiden. Hierover later 

meer. 

  

Afb. 14, De huidige bebouwing op basis van bouwjaar. De datering is aangeven in Romeinse cijfers die de eeuwen 

„aangegeven, al dan niet gevolgd door een letter. De hoofdIetter A en B geven de eerste of tweede helft van de eeuw aan. 

De kleine letters a, b c en d geven het eerste t/m vierde kwart van de eeuw aan. 

13 



Afb. 15..De Dorpsstraat is een van de wegen die gelijktijdig of voor het ontstaan van de middeleeuwse verkaveling aanwezig 

was. Eris voor een groot deel sprake van een holle weg met aan de noordijde van de weg een hoger talud dan aan de 

zuidzijde van de weg. Ook de weg zelf kent hoogte verschillen het geen ook op deze foto duidelijk zichtbaar i. De weg volgt 

als het ware de hoogteverschrlen in het landschap.   

    
Afb. 16. De Honthemmerweg is ook een oude (pré-) 

middeleeuwse weg die het landschap volgt 

   Afb. 17. De Dorpsstraat. Afb 18. De Dorpsstraat. 
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wegenstructuur 

Toen men tussen het jaar 1000 en 1300 geleidelijk begon met gebieden van het plateau te 

ontginnen diende het wegenstelsel deze ontwikkeling te volgen. Ook voor die tijd waren er al 

enkele wegen, vaak slechts paden ter breedte van voetpaden, waarover met paarden en andere 

lastdieren op de rug van de dieren goederen werden vervoerd. 

Ook van de latere wegen moet men zich niet teveel voorstellen. Op zijn best waren het bekiezelde 

banen. In de feodale Middeleeuwen waren de wegen in zulke erbarmelijke staat dat er 's zomers 

en op vlak terrein, soms tot twaalf paarden nodig waren om een volgeladen wagen te trekken. In 

de winter waren de wegen vaak niet bruikbaar. Behalve om tol te heffen, bekommerden de 

plaatselijke "heren" zich weinig om de wegen. 

De veldwegen werden eigenlijk door de boeren alleen in het voor- en najaar gebruikt als karwegen 

(voerstraten). De rest van het jaar fungeerden ze al of niet als voetpad. Het meeste verkeer 

gebeurde, tot ver in de vorige eeuw, te voet. Het is dus niet verwonderlijk dat het gebied rondom 

Eckelrade doorkruist was met voetpaden, die inmiddels weer grotendeels zijn verdwenen. 

Op onderstaande kaart zijn de wegen aangegeven die reeds op kadastrale minuutkaart uit het 

begin van de 19° eeuw staan. De oudste wegen (welke in donkere kleur zijn aangegeven) zijn 

gelijktijdig of voor het ontstaan van de middeleeuwse verkaveling tot stand gekomen. De 

alleroudste wegen volgen het landschap (vaak de dalen). De wegen die na het ontstaan van de 

middeleeuwse verkaveling tot stand zijn gekomen, doorsnijden de oorspronkelijke verkaveling (in 

lichtere kleur aangegeven). Gelet op het feit dat deze wegen al op de kadastrale minuutkaart zijn 

aangegeven moeten deze tussen 1500 en 1810 tot stand zijn gekomen. Het betreft 0.a. de 

Molenweg tussen hoeve Hemersbach (aan het westelijke eind van de Dorpsstraat) en Sint 

Geertruid. Op sommige plaatsen zijn de wegen (deels) ingesleten en is er sprake van een holle weg. 

Tot slot is vermeldenswaardig dat op de kadastrale minuutkaar op het Rosplein een waterpoel 

staat aangegeven. Mogelijk was dit een verzamelplaats voor het vee naar de weidegang. 

   

    oude weg <1500 

oudeweg < 1810 _ 

Afb. 19. De historische wegstructuur van voor 1810, met in donkere kleur de wegen die gelijktijdig of voor het ontstaand van 

de middeleeuwse verkaveling aanwezig waren. 
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  Afb. 20. Huisweide met hoogstambomen langs de Keere- 

straat. straat. 

  Afb. 22. Huisweide met hoofstambomen achterde boerderij _ Afb. 23. Huisweide met hoogstambomen langs de 

De topografische kaart uit 1950. Dorpsstraat. 
  

\ 

Afb, 24. Luchtfoto Eckelrade en directe omgeving uit 2020.   
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groen en landschap 

Zoals op de Trachotkaart uit 1805 (afb. 9), maar ook op de latere topografische kaarten, zichtbaar 

is, wordt de kern van Eckelrade van oudsher omringd door (huis}weiden met hoogstambomen. 

Ook op de kaart uit 1754 van het Graafschap Gronsveld (afb. 6) zijn al boomgaarden ingetekend. 

De weiden zijn vooral ingegeven door de geomorfologie van het landschap dat vanwege de helling 

en dalen niet of beperkt geschikt was voor akkerbouw. De vele weiden zijn voor een groot deel nog 

steeds omzoomd met meidoorn- of gemengde hagen, die vaak nog de oude kadastrale grenzen 

volgen. De behouden gebleven (huis)weiden, hoogstamboomgaarden en hagen zijn cultuur- 

historische waardevol vanwege het historische grondgebruik en de historische inrichting die meer 

dan 200 jaar terug in de tijd gaat. In hoeverre ook sprake is van oude beplanting is niet onderzocht. 

Bij hoogstambomen, die een beperkte levensduur hebben zal dit niet het geval zijn. Meidoorn- 

hagen kunnen soms wel oud zijn een daardoor ook natuurhistorische waarden hebben. Deze oude 

hagen zijn vaak herkenbaar doordat ze vlechtelementen bevatten om ze daarmee 

ondoordringbaar te maken. Deze oudere beplatingselementen zijn eveneens van natuurhistorische 

waarden. Daarnaast i ook in de kern een aantal solitaire bomen als waardevol aangemerkt. Het 

betreft bijvoorbeeld een fruitboom bij een nieuw woonhuis, dat in de voormalige boomgaarden is 

gebouwd en waardoor wordt herinnerd aan de oorspronkelijke functie van het perceel, maar ook 

bomen die beeldbepalend zijn voor het straatbeeld. Op onderstaande kaart zijn de (huis)weiden, 

hoogstamboomgaarden, hagen en overige waardevolle groenelementen aangegeven. 

B wi41 bomen struiken hagen 

(testant) boomgaard 

huisweide 

bosrestant 

park en tuinaanleg 

‚ Ä 

Afb. 25. Luchtfoto Eckelrade en directe omgeving uit 2000 met daarop geprojecteerde de waardevolle groenelementen.   
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Afb. 26. Het rijksmonument Dorpsstraat 23. 

  

  

  

      

  Afb. 31.Het reeds beschermde beeldbepalende pand 

Klompenstraat 23 

  Afb. 33.Het reeds beschermde beeldbepalende pand 

Dorpsstraat 15. Klompenstraat 2.   
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waardevolle bebouwing 

Van oudsher was de focus van monumentenzorg gericht op gebouwde objecten. Daarom spreken 

deze, als het gaat om erfgoed, ook het meest tot de verbeelding van de inwoners. 

Eckelrade heeft in totaal 18 rijksmonumenten. Ook is er na de herindeling van de gemeente in 

2017 een paraplu-bestemmingsplan vastgesteld op basis waarvan 4 beeldbepalende panden en 3 

kleinere beeldbepalende objecten in Eckelrade werden beschermd. De op grond van de 

Erfgoedwet en het bestemmingsplan beschermde panden en objecten zijn opgenomen in bijlage 1 

t/m 3 en daarnaast ook ingetekend in de waardenkaart. 

Tijdens de inventarisatie van de kern is gebleken dat er naast bovengenoemde beschermde 

panden nog circa 60 panden en enkele andere kleine gebouwde objecten in de kern aanwezig zijn 

die in min of meerdere mate bijdragen aan de identiteit en het karakter van de kern. Deze panden 

weerspiegelen samen met de reeds beschermde panden de ontwikkelingsgeschiedenis van de kern 

Eckelrade. 

Oorspronkelijk bestond de bebouwing van Eckelrade vooral uit agrarische en aanverwante 

bebouwing. Voor wat betreft deze agrarische bebouwing is er sprake van verschillende tijdslagen. 

Vanuit de historie bestaat de agrarische bebouwing vooral uit langgevelboerderijen die haaks op de 

weg waren gelegen, met aan de weg het woongedeelte en hierachter de stallen en schuur. Vanuit 

de langgevelboerderijen, ook wel bekend als dwarshuis ontstonden L-vorming boerderijen. De 

boerderijen van riĳkere boeren ontwikkelden zich al in de middeleeuwen tot U-vormige 

boerderijen, die uiteindelijk ook aan de voorzijde gesloten werden, waardoor de carré-boerderij 

ontstond. 

  

   Afb. 34 en 35. De boerderij Dorpsstraat 45 en 47 dateert van voor 1800 De rechter foto laat de situatie in 1966 zien. Het 

pand is in de loop de jaren gesplitst en gewijzigd, maar de karakteristieke verschijningsvorm is behouden gebleven. 

     

    

Afb. 36 en 37. De voormalige boerderij Klompenstraat 18 (links, foto uit 1971)) dateerde van voor 1800. Het pand werd eind 

20° eeuw afgebroken en herbouwd. Ondanks dat de bouwmassa is herbouwd, is deze ondersteunend aan de historische 

nederzetting. 
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Af. 38. Vakwerkboerderij uit de 2° helft van de 19° eeuw bij 

de westeljke entree van het dorp. 

Afb 40. Woonhuis van der boerderij Linderweg 4, dateert 

van voor 1800. Het pand is begin 20° eeuw gepleisterd. 

Afb. 42. Boerderij Ezelshof aan de Dorpsstraat 19 dateert uit 

het laatste kwart van de 19° eeuw. 

Afb 44 De voormalige pastorie van Eckelrade is gelegen aan 

de westzijde van de kerk. 
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Afb, 39. Vakwerkboerderijtje van voor 1800 met versteende 

voor- en achtergevel 

    

  

Afb 1. De boerderij Dorpsstraat 99-101 dateert groten- 

deels van voor 1800. De voorgevel is rond 1900 gepleisterd. 

Afb. 43. De boerderij Klompenstraat 3 uit de tweede helft 

van de 19° eeuw. De schuur s en laat voorbeeld van 

vakwerkbouw. 

Afb. 5. Het woonhuis van Dorpsstraat 24 dateert van voor 

1800. De bedrijfsgebouwen zijn vernieuwd   



Oorspronkelijke waren de boerderijen opgetrokken uit vakwerk met leemvullingen en de rijkere 

boerderijen uit mergel en later uit baksteen. In de loop der jaren zijn ook de meeste vakwerk- 

boerderijen in fases versteend. Vanaf het einde van de 19° eeuw vonden ingrijpende verbeteringen 

in de landbouw en veeteelt plaats. Deze verbeteringen hadden ook gevolgen voor de bouw en 

inrichting en opzet van nieuwe boerderijen waarvan ook enkele voorbeelden in Eckelrade 

aanwezig zijn. 

De inventarisatie en sectie van gebouwen heeft in samenhang met de historische nederzetting 

plaatsgevonden. Hiervoor zijn primair historische kaarten bestudeerd. Het betreft de kadastrale 

minuutkaarten uit het begin en het einde van de 19e eeuw, de Tranchotkaart uit 1805 en de 

topografische kaarten vanaf 1850 tot heden en de kadastrale kaart uit circa 1880. De gebouwen 

zijn bezocht en samen en in samenhang met de nederzettingsstructuren gewaardeerd. Bij de 

waardering is onderscheid gemaakt in de categorieën zeer waardevol, waardevol en vrij waardevol. 

De geselecteerde panden kenmerken zich door streekeigen bouwmaterialen en bouwtraditie. 

zeer waardevolle gebouwen 

Er zijn 14 gebouwen als zeer waardevol gewaardeerd. Deze gebouwen zijn in hoge mate gaaf en 

authentiek en evenals de op basis van het bestemmingsplan “Beeldbepalende panden en objecten 

Eijsden-Margraten” beschermde panden is het gehele exterieur van deze panden beschermens- 

waardig. 

waardevolle gebouwen 

De 25 waardevolle gebouwen hebben een mindere mate van gaafheid en authenticiteit dan de 

zeer waardevolle gebouwen. Vaak zijn de oorspronkelijke ramen vervangen of is de indeling van de 

ramen gewijzigd. De architectuur, gevelindeling en gevelornamenten zijn over het algemeen wel 

gaaf bewaarde gebleven en als zodanig in cultuurhistorische zin van belang. 

vrij waardevolle gebouwen 

De 20 vrij waardevolle gebouwen zijn vooral beeld- of ruimtelijk ondersteunend. Deze gebouwen 

zijn van belang vanwege ruimtelijke aspecten, de situering, afmeting en richting van de 

‘bouwmassa, die bijdraagt aan de beleving van de (historische) nederzettingsstructuur. 

Eekelrade 

  

    

n 
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ÂÌ bebouwing | 

[v] B rijksmonumenten 

[V] I beeldbepalende panden 

(V] I Kleine beeldbepalende elementen 

! [v| I w112 gebouwen en bouwwerken | 

| [v] j W113 keine gebouwde elementen 

Afb. 46. Kaart met historische waardevolle bebouwing. 
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5 LAA:! 

Afb. 47 en 48. Beschermde beeldbepalende puthuisje aan de Putstraat (inks) en de nog niet beschermde waterput van voor 

1800 aan de Linderstraat bij huisnummer 10 (rechts). 

Afb. 49. Beschermde beeldbepalende 

Anthoniuskapel aan de Linderweg. 

     k E & 

Afb. 51. Nog niet beschermde kruis op de hoek van de Afb. 52. Nog niet beschermde trafo uit circa 1920 op het 

Dorpsstraat met de Schampeljoensteeg. Rosplein. 
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De in het kader van deze inventarisatie geselecteerde objecten zijn als bijlage 4 aan dit rapport 

toegevoegd. Behoudens woningen, boerderijen en andere gebouwen zijn er ook klein gebouwde 

elmenten die van waarden zijn. Een aantal van deze elementen is al op basis van het 

(paraplu)bestemmingsplan beeldbepalende panden en objecten beschermd. Deze objecten zijn als 

bijlage 5 toegevoegd en tevens op de waardenkaart aangegeven. 

Tijdens de inventarisatie zijn vijf historische waardevolle objecten geslecteerd. Het betreft twee 

trafogebouwtjes, twee kruisen en een waterput. De beschrijvingen van deze objecten zijn 

bijgevoegd als bijlage 5. 

  
Afb. 53. Gevelkruis op de gevel an hetrijksmonumentop __ Af. 54. Moordkruis uit 1859 dat buiten de bebouwde kom 

het adres Klompenstraat 19. halverwege de Linderweg is geplaatst.   
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CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK 

ECKELRADE 

BIJLAGE 1 

RIJKSMONUMENTEN 



lijst met rijksmonumenten 

  

historisch 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  
  

  

                        

id naam situering | straat hsnr |p.code  |plaats ouderdom gebruik link 

18211 __ [Hoeve Hemmersbach Eckelraderweg 12 _|6251NK |Eckelrade | 1750-XIXA boerderij 

34679 __ [Hoeve Hemmersbach bij _ [Eckelraderweg 12 _ [6251NK [Eckelrade _ [xixa wegkapel 

18212 Hoeve Hemmersbach Eckelraderweg 14 _ [6251NK [Eckelrade _|1750-XXA boerderij 

34676 __ |Bartholomeuskerk Klompenstraat 14 _ [6251NE |Eckelrade _ [XII, XIV, XVlllenlater _ [kerk 

34677 Klompenstraat 19 _ |6251NE |Eckelrade _ [XVIIIB en later boerderij 

34665 Dorpsstraat 23 _ [6251NA [Eckelrade _ [XVIXIXA boerderij 

34672 Dorpsstraat 42 _ [6252ND [Eckelrade |1854 boerderij 

34668 Dorpsstraat 51 _[6251NB [Eckelrade _ [XIXA boerderij 

34662 Dorpsstraat 64 _ |6252NE [Eckelrade _ [xix8 boerderij 

34673 Dorpsstraat 68 _ |6252NE |Eckelrade _ [xXIx boerderij 

34674 Dorpsstraat 74 _|[6252NE [Eckelrade |1735 boerderij 

491732 Dorpsstraat 82 _[6251ND [Eckelrade |1850 boerderij 

34670 Dorpsstraat 83 _ [6251Nc [Eckelrade _ [xvill boerderij 

34671 Dorpsstraat 113 _[6251NC [Eckelrade _ [XVIll boerderij 

34663 Dorpsstraat 130 _|6252NG [Eckelrade _ [XVIll boerderij Klik hier 

34664 Dorpsstraat 138 _[6251ND [Eckelrade _ [XVIII Klik hier 

34666 In 't Tribunaal Dorpsstraat 140 _[6251ND [Eckelrade |1723 

46787 Dorpsstraat 148 _|6251ND |Eckelrade _ [XVIIl Klik hier 

34675 Dorpsstraat 150 _|[6251ND [Eckelrade _ [XIXA klik hier 

34669 Dorpsstraat 154 _[6251ND [Eckelrade _ [XvIl8 boerderij klik hier   

  



CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK 

ECKELRADE 

BIJLAGE 2 

BEELDBEPALENDE 

PANDEN 

  



gemeente 

eijsden-margraten 

  

  

Kerngegevens beeldbepalend pand of object: 

Nummer object : BP038 

Naam object ‚nMt. 

Adres : Dorpsstraat 15 

Plaats : Eckelrade 

Kerndatering :1916 

Oorspronkelijke functie : melkfabriek 

Huidige functie : woning met bedrijfsruimten 

  

Typering van het object: 

Voormalige melkfabriek St. Barbara uit 1916 met uitbreidingen uit het midden van de 

twintigste eeuw. 

Historische achtergrond 

Blijkens de tekst op de voorgevel dateert het oudste gedeelte van de melkfabriek St. Barbara 

in Eckelrade uit 1916. Direct na de Tweede Wereldoorlog is de fabriek aanzienlijk uitgebreid. 

De aanbouw tegen de linker zijgevel dateert uit ca.1948. De oorspronkelijke dienstwoning 

(met kantoorruimte) tegen de rechter zijgevel is omstreeks 1950 gesloopt en vervangen 

door de huidige aanbouw die onder meer een kantoor bevat. De aanbouw tegen de 

achtergevel en het toiletgebouw dateren uit dezelfde periode. In 1954 is het gebouw in 

gebruik genomen als bedrijfsruimte voor een groothandel. Omstreeks 1960 is een voordeur 

in de voorgevel van de oude bedrijfshal toegevoegd. Omstreeks 1980 is de rechter aanbouw 

verhoogd ten behoeve van een woning. De bedrijfsruimten kwamen in 1985 vrij en zijn 

momenteel in gebruik als praktijk, galerie en bed & breakfast. 

Beschrijvi 

Ruimtelijke context 

De voormalige melkfabriek is gelegen aan de zuidwestzijde van de Dorpsstraat, die de 

historische weg is waaraan de dorpskern van Eckelrade zich ontwikkeld heeft. De fabriek ligt 

iets buiten het historische centrum van het dorp. 

  

Hoofdopzet 

Het complex wordt in hoofdzaak gevormd door het oudste fabrieksgebouw (midden), 

geflankeerd door twee latere vleugels (ca.1950). Het oudste fabrieksgebouw heeft een 

rechthoekige plattegrond haaks op de straat en is één bouwlaag hoog, gedekt met een 

wolfdak. Achter tegen de linker gevel staat een oorspronkelijk éénlaags dwarsgebouw met 

een flauw lessenaardak. Hiernaast staat een hoge schoorsteen (1916). 

Links van de oude melkfabriek is een latere fabrieksvleugel van twee bouwlagen met een 

plat dak, rechts is een vleugel met een souterrain en twee bouwlagen en een plat dak. Aan 

de achterzijde zijn diverse uitbouwen. 
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Exterieur 

De melkfabriek uit 1916 is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. De 

symmetrische voorgevel heeft een klimmend tandfries in de geveltop. De gevel heeft op de 

verhoogde begane grond drie hoge segmentboogopeningen, waarvan de buitenste twee 

moderne ramen bevatten en de middelste een oud, meerruits fabrieksraam. In de geveltop 

is in het midden een rondboogvormige beeldnis met een sierconsole, waarop een beeld van 

de H. Barbara is geplaatst (de naamgeefster van de fabriek). Links en rechts hiervan zijn 

kleine segmentboogvormige vensters met stalen ramen. Aan weerszijden van de ramen zijn 

sierstenen aangebracht met de tekst “ ANNO  1916”. Het dak is gedekt met gesmoorde 

kruispannen en op de dakpunt staat een piron. 

De linker zijvleugel is opgebouwd in rode baksteen, gemetseld in een kettingverband. In de 

voorgevel is links een grote vierkante poortopening met een moderne rolpoort. Rechts ervan 

is een rechthoekig venster met een stalen raam. Boven de begane grond is een reeks van 

vier liggende vensters met stalen ramen. Op de verdieping is een grote laadopening met 

dubbele stalen deuren en een betonnen takel. In de linker zijgevel zijn op de begane grond 

vier grote vensters en op de verdieping acht smallere vensters, alle voorzien van stalen 

ramen. De vensters op de begane grond zijn gevat in een sobere omlijsting van gemetselde 

kolommen en een betonnen bovenlijst. 

De rechter zijvleugel is opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in een kettingverband. In 

de voorgevel zijn onderin vier vierkante souterrainvensters met stalen vierruitsramen, 

gekoppeld door een betonnen bovenlatei. Op de begane grond is een groot breed venster 

met een gemetselde omlijsting en betonnen bovenlatei, voorzien van een stalen raam. Op 

de verdieping is een zelfde venster, waarvan het raam vernieuwd is. 

Waardestelling: 

Het object is cultuurhistorisch beeldbepalend vanwege zijn historisch-ruimtelijke 

samenhang, architectuurhistorische en (cultuur)historische waarden en meer in het 

bijzonder omdat: 

e het complex van betekenis is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een 

industriële ontwikkeling uit de vroege twintigste eeuw. 

e het complex van architectuurhistorische betekenis is in relatie tot de esthetische 

kwaliteit van het ontwerp van de verschillende vleugels. Zowel de decoratieve, 

historiserende stijl van de middenvleugel als de industriële stijl met kleine decoratieve 

details van de zijvleugels is waardevol. 

e het complex ruimtelijk bepalend c.q. markant is voor de omgeving. 

e de straatgevels een redelijke mate van architectonische gaafheid bezitten. Het object 

wekt een oorspronkelijke indruk of heeft veranderingen ondergaan waarbij het 

oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e het belang van het complex vanwege het bijzondere materiaalgebruik, de bijzondere 

detaillering en bijzondere ornamenten. 

  

Waardevolle beeldbepalende elementen: 

Karakteristieke elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 

* het siermetselwerk 

« de beeldnis met beeld 
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« de jaarstenen 1916 

* de oorspronkelijke stalen ramen (alle drie de vleugels) 

* de stalen laaddeuren en de betonnen takel 

* de betonnen lateien 

* de schoorsteen 

Uitgangspunten voor wijzigingen aan het object: 

e Behoud van de historische bouwmassa 

e Behoud van de waardevolle beeldbepalende elementen 

e Behoud van stalen kozijnen met detaillering en oorspronkelijke onderverdeling 

e Behoud van ongeschilderde baksteenarchitectuur 

Foto's 

  De voormalige melkfabriek St. Barbara: in het midden de vleuge!l uit 1916 geflankeerd door vleugels uit ca.1950 
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gemeente 

eijsden-margraten 

  

  

Kerngegevens beeldbepalend pand of object: 

Nummer object :BP106 

Naam object :nMt. 

Adres : Dorpsstraat 36 

Plaats : Eckelrade 

Kerndatering 117° of 18° eeuw 

Oorspronkelijke functie : boerderij 

Huidige functie : woning 

  

Typering van het object: 

Vakwerkhoeve met oude kern en wagenschuur. 

Historische achtergrond 

De oudste kern van deze (voormalige) boerderij wordt gevormd door een vakwerkgebouw 

van slechts twee traveeën, hoogstwaarschijnlijk daterend uit de zeventiende of achttiende 

eeuw. In de achttiende eeuw is het gebouw aan de achterzijde met een travee uitgebreid. 

Kort na 1800 zijn de achterste drie traveeën toegevoegd, waarmee de huidige lengte van zes 

traveeën werd bereikt. De voorgevel is vermoedelijk in de negentiende eeuw vernieuwd in 

mergel. In het begin van de twintigste eeuw is een deel van de oostgevel vervangen in 

baksteen, gelijktijdig met de bouw van de aansluitende schuur onder een afhang. In 1993 is 

het gebouw gerestaureerd en aangepast tot woning. 

De schuren en stallen, die aansluiten tegen de achtergevel van het pand Dorpsstraat 36, 

behoren grotendeels bij Dorpsstraat 34. De smalle bakstenen schuur onder een afhang (XX 

a) hoort bij Dorpsstraat 36. 

De vrijstaande vakwerkschuur naast de (voormalige) boerderij is een halve doorrijschuur uit 

de negentiende eeuw. Vermoedelijk is deze schuur van elders betrokken en hier herplaatst. 

Op een van de drempelbalken staat het jaartal 1889. Mogelijk is dat het jaar van plaatsing. 

De afhang tegen de voorgevel bevatte een varkensstal (XXa). 

  

Beschrijving: 

Ruimtelijke context 

De hoeve ligt aan de zuidzijde van de Dorpsstraat, ten oosten van de historische dorpskern 

van Eckelrade. 

Hoofdopzet 

De woonvleugel is een vakwerkgebouw van zes traveeën, bestaande uit een begane grond 

en een zolderverdieping met een zadeldak. Tegen het achterste deel van de linker zijgevel en 

tegen de achtergevel is een afhang van één bouwlaag met een lessenaardak. De vrijstaande 

schuur is één bouwlaag hoog met een zadeldak. De daarop aansluitende varkensstal is één 

bouwlaag met een lessenaardak. 
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Exterieur 

De beide zijgevels bestaan uit vakwerk, ingevuld met vlechtwerk en leempleister. De vakken 

zijn wit gekalkt, de balken zijn zwart geschilderd. In beide gevels zijn diagonale schoren als 

vakverstijving aangebracht. Het achterste deel van de oostgevel (ter breedte van anderhalve 

travee) is vernieuwd in baksteen, gemetseld in kruisverband. De verstening heeft gelijktijdig 

plaatsgevonden met de bouw van de schuur met afhang (begin twintigste eeuw). De ramen 

en deuren zijn van recente datum. De afhang die schuin tegen de achtergevel van het 

woonhuis staat, is opgetrokken uit baksteen. De straatgevel van het woonhuis is voorzien 

van een pleisterlaag en de begane grondvensters hebben gepleisterde omlijstingen. De 

vensters op de begane grond en eerste verdieping hebben getoogde beëindigingen en 

bevatten vernieuwde ramen. Het dak is gedekt met rode Oud-Hollandse pannen en voorzien 

van zinken mastgoten. 

De vrijstaande vakwerkschuur is een verplaatst gedeelte van een grotere doorrijschuur, 

bestaande uit twee traveeën. Het zadeldak is gedekt met rode Oud-Hollandse pannen. 

Tegen de voorgevel staat een varkensstal met een lessenaardak. De muren zijn opgetrokken 

uit baksteen gemetseld in kruisverband. De brede toegangspoort van de binnenplaats wordt 

geflankeerd door twee bakstenen poortkolommen. De deuren zijn vernieuwd. 

Waardestelling: 

Het object is cultuurhistorisch beeldbepalend vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang 

en bouwhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: 

e het object van betekenis is als onderdeel van de historische nederzettingsstructuur, 

waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog herkenbaar aanwezig is. 

e  aan de uiterlijke kenmerken van het object te zien is dat het bouwwerk een oude(re) 

kern heeft en daarmee bouwhistorisch waardevolle onderdelen bevat. 

e het pand van belang is vanwege de typologische, functionele, bouwtechnische en 

architectuurhistorische kenmerken van het streekeigen bouwen 

Waardevolle beeldbepalende elementen: 

Karakteristieke elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 

* de vakwerkconstructies 

+ de poortkolommen 

Uitgangspunten voor wijzigingen aan het object: 

e Behoud van de historische bouwmassa 

e Behoud van de waardevolle beeldbepalende elementen 
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Foto’s 

De woonvleugel van Dorpsstraat 36 te Eckelrade 

  De voorgevel van de woonvleugel De vakwerkschuur op het achterterrein 
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gemeente 

eijsden-margraten 

  

  

Kerngegevens beeldbepalend pand of object: 

Nummer object :BP039 

Naam object ‚nMt. 

Adres : Klompenstraat 2 

Plaats : Eckelrade 

Kerndatering :Ca.1925 

Oorspronkelijke functie : school 

Huidige functie : woning 

  

Typering van het object: 

Schoolgebouw uit ca.1925 in historiserende stijl met tuinmuur uit 1929. 

Historische achtergrond 

De school werd gebouwd omstreeks 1925 en werd in 1929 ommuurd. 

Beschrijving: 

Ruimtelijke context 

De school ligt op de hoek van de Linderweg en de Klompenstraat, in de historische 

dorpskern van Eckelrade. Rondom de school is een speelplaats. 

  

Hoofdopzet 

Het schoolgebouw is een rechthoekig, éénlaags gebouw met een flauw schilddak. Boven de 

risaliet van de voorgevel is een steekkapje richting het hoofddak. 

Exterieur 

De buitengevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. De gemetselde plint is 

afgedekt met een rollaag van schuin gesneden stenen. Alle gevelopeningen hebben een 

gemetselde hanenkam aan de bovenzijde. In de voorgevel bevindt zich in het midden een 

risaliet met een trapgeveltje. Hierin bevindt zich de hoofdingang met een dubbele houten 

deur met meerruits bovenlicht. Erboven is een beeldnis met een stenen console en een H. 

Hartbeeld. De trappen van de gevel hebben stenen afdekplaten. Links en rechts van de 

ingang zijn twee grote vensters met gemetselde hanenkammen. Ze hebben een hardstenen 

onderdorpel en bevatten driedelige houten ramen met een kruisverdeling in de 

bovenlichten en een dubbel sierruitje aan de onderzijde. De twee brede vensters in de 

rechter zijgevel zijn vernieuwd. Tegen de linker zijgevel is een gemetselde schoorsteen. 

Het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen en er is een geprofileerde houten bakgoot op 

sierklossen. In de zijschilden zijn brede, moderne dakkapellen aangebracht. 

Het schoolplein wordt omgeven door een gemetselde erfafscheiding, bestaande uit een laag 

muurtje met kolommen, waartussen gesmede hekwerkjes en een poortje (bij de 

hoofdingang) zijn bevestigd. Dit hekwerk dateert uit 1929. 
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Waardestelling: 

Het object is cultuurhistorisch beeldbepalend vanwege zijn historisch-ruimtelijke 

samenhang, architectuurhistorische en (cultuur)historische waarden en meer in het 

bijzonder omdat: 

e het pand van betekenis is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een 

maatschappelijke ontwikkeling. 

e het object van betekenis is in de herinnering van de plaatselijke bevolking als voormalige 

lagere school. 

e het pand van architectuurhistorische betekenis is in relatie tot de esthetische kwaliteit 

van het ontwerp. 

e het object een redelijk hoge mate van architectonische gaafheid bezit. Het object wekt 

een oorspronkelijke indruk of heeft veranderingen ondergaan waarbij het 

oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e het belang van het object vanwege de bijzondere detaillering en bijzondere ornamenten. 

Waardevolle beeldbepalende elementen: 

Karakteristieke elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 

* de trapgevel 

+ de beeldnis met H. Hartbeeld 

* de oorspronkelijke ramen en deuren 

* de gootlijst 

* de schoorsteen 

* deeerfafscheiding 

Uitgangspunten voor wijzigingen aan het object: 

e Behoud van de historische bouwmassa 

e Behoud van de waardevolle beeldbepalende elementen 

e _ Behoud van de eenheid van het object en de afzonderlijke delen hiervan door gelijke 

kleurstelling en materiaalgebruik 

e Behoud van houten kozijnen met detaillering en oorspronkelijke onderverdeling 

e Behoud van de ongeschilderde baksteenarchitectuur 
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Foto's 

De voormalige school aan de Klompenstraat 
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gemeente 

eijsden-margraten 

  

  

Kerngegevens beeldbepalend pand of object: 

Nummer object :BP040 

Naam object :nMt. 

Adres : Klompenstraat 25 

Plaats : Eckelrade 

Kerndatering : vóór 1800 

Oorspronkelijke functie :hoeve 

Huidige functie : hoeve 

  
  

Typering van het object: 

Carréhoeve met een kern van vóór 1800. 

Historische achtergrond 

De hoeve staat al afgebeeld op de kadastrale minuutkaart uit 1828 en had op dat moment al 

een gesloten carrévorm. Het breukstenen muurwerk van de oostelijke schuur doet een hoge 

ouderdom van dit bouwvolume vermoeden en ook de hardstenen vensters in de zuidelijke 

gevel wijzen op een datering in de vroege achttiende eeuw. De voorgevel aan het plein is in 

de eerste helft van de twintigste eeuw gemoderniseerd (klampmuur). 

  

Beschrijving: 

Ruimtelijke context 

De hoeve ligt op de hoek van de Dorpsstraat en de Klompenstraat, in de historische 

dorpskern van Eckelrade. Vóór de hoeve is een klein pleintje. 

Hoofdopzet 

De hoeve bestaat uit vier vleugels rondom een binnenplaats. De straatvleugel bestaat uit 

een woonhuis (rechts) en een schuur met inrijpoort (links). Het woonhuis is deels 

onderkelderd en daarboven twee bouwlagen hoog onder een schilddak. De schuur is één 

bouwlaag hoog met een zadeldak. Haaks op het woonhuis is een schuur/stalvleugel van één 

bouwlaag met een zadeldak. Deze sluit aan de oostzijde aan op een grote schuur met een 

zadeldak, parallel aan de straatvleugel. Aan de noordzijde is een smalle (stal-)vleugel, haaks 

op de inrijdschuur. 

Exterieur 

Het woonhuis is opgetrokken in mergelsteen (zijgevels), de voorgevel is vernieuwd in 

baksteen (ca.1930). De voorgevel is vijf traveeën breed en heeft een toegang in een verdiept 

portiek in de middelste travee. Deze bevat een oorspronkelijke, decoratieve deur en het 

halletje heeft een terrazzovloer. In alle overige traveeën zijn vensters met gemetselde 

segmentbogen en vernieuwde houten T-ramen. Ze hebben keramische onderdorpels. Onder 

de goot is een gemetselde tandlijst. Aan de rechter zijgevel is af te lezen dat het woonhuis 
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een oudere kern heeft. In deze gevel zijn twee oudere hardstenen vensteromlijstingen met 

een getoogde bovenlatei, die uit de late zeventiende of vroege achttiende eeuw dateren. 

Aan de dakrand is een geprofileerde bakgoot op klossen. Het dak is gedekt met oranje 

muldenpannen. 

De schuurvleugel aan de straat heeft een voorgevel van baksteen uit ca.1930 (klampmuur), 

maar aan de linker zijgevel is te zien dat het oorspronkelijke bouwvolume in mergelsteen is 

opgetrokken. In de voorgevel is rechts een rondboogpoort met houten poortdeuren 

{ca.1930). Links zijn twee lage vensters met stalramen en gemetselde segmentbogen en 

onderdorpels (ca.1930). Het dak is gedekt met rode muldenpannen en is voorzien van een 

zinken mastgoot. 

De zuidgevel van de zuidelijke vleugel is opgetrokken in mergelsteen, de plint is grotendeels 

gerepareerd in baksteen en er zijn gemetselde steunberen geplaatst. De gevel is grotendeels 

blind op twee kleine (secundaire) raampjes met gemetselde segmentboogjes na. 

De zuidgevel van de oostelijke schuurvleugel is grotendeels opgetrokken in breuksteen en 

van aanzienlijke ouderdom (mogelijk laatmiddeleeuws). Bovenin zijn de contouren van twee 

rechthoekige vensters te herkennen. Deze zijn dichtgemetseld in baksteen en de gevel is 

opgehoogd en aangevuld met hetzelfde materiaal. Tegen de (open) geveltop is een latwerk 

aangebracht dat afgedekt is met dakpannen. Het dak is gedekt met rode Hollandse pannen. 

Tegen de achtergevel is een houten schop geplaatst. 

Waardestelling: 

Het object is cultuurhistorisch beeldbepalend vanwege zijn historisch-ruimtelijke 

samenhang, bouwhistorische en (cultuur)historische waarden en meer in het bijzonder 

omdat: 

e het object van betekenis is als onderdeel van de historische nederzettingsstructuur, 

waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog herkenbaar aanwezig is. 

e het object ruimtelijk bepalend c.q. markant is voor de omgeving door de hoekligging. 

e  aan de uiterlijke kenmerken van het object te zien is dat het bouwwerk een (zeer) oude 

kern heeft en daarmee bouwhistorisch waardevolle onderdelen bevat. 

e het belang van het object vanwege het bijzondere materiaalgebruik, de bijzondere 

detaillering of bijzondere ornamenten. 

e het pand van belang is vanwege de typologische, functionele, bouwtechnische en 

architectuurhistorische kenmerken van het streekeigen bouwen. 

Waardevolle beeldbepalende elementen: 

Karakteristieke elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 

* het historische breukstenen- en mergelstenen muurwerk 

* de hardstenen vensteromlijstingen aan de zuidzijde 

* het siermetselwerk uit ca.1930 

« de voordeur uit ca.1930 

* de gootlijst van het woonhuis 

Uitgangspunten voor wijzigingen aan het object: 

e Behoud van de historische bouwmassa 

e Behoud van de waardevolle beeldbepalende elementen 

e  Behoud van baksteenarchitectuur en bakstenen sier- en gootlijst. 
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Foto’s 

  De voordeur uit ca.1930 
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Kerngegevens beeldbepalend pand of object: 

Nummer object : BP107a 

Naam object :nMt. 

Adres : Schampeljoensteeg 2 

Plaats : Eckelrade 

Kerndatering : XIX en oudere kern 

Oorspronkelijke functie : boerderij 

Huidige functie :woning 

  

Typering van het object: 

Boerderij met woongedeelte in vakwerk, XIX en oudere kern. 

Historische achtergrond 

Op de plek van Schampeljoensteeg 2 was in 1830 al bebouwing aanwezig, maar deze had 

een andere grondvorm (U-vorm) dan het huidige complex. Het rechter gebouw maakte 

waarschijnlijk toen al deel uit van die hoeve, maar is in de loop van de negentiende eeuw 

verbouwd tot vrijstaande vleugel. De bredere achterste travee (wagenschuur) is van jongere 

datum. De gefaseerd tot stand gekomen afhang (circa 1900 en later) tegen de rechter 

zijgevel is om de achtergevel omgezet. In de afgelopen decennia hebben vele kleine 

verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden, ten behoeve van de huidige woonfunctie. 

Beschrijving: 

Ruimtelijke context 

De boerderij ligt aan een zijstraat van de hoofdweg van Eckelrade (de Dorpsstraat), aan de 

zuidoostzijde van de historische dorpskern. 

Hoofdopzet 

Het rechter gebouw bestaat uit een woonvleugel van zes traveeën, haaks op de straat, een 

aangebouwde wagenschuur en een L-vormige afhang. Het gebouw heeft één bouwlaag met 

een zolderverdieping onder een zadeldak. De aangebouwde wagenschuur is onder hetzelfde 

zadeldak gevat. 

Exterieur 

Het voorste deel van het woonhuis (de onderkelderde voorkamer van anderhalve travee) is 

in natuursteen uitgevoerd en later wit geschilderd. De kleine vensters met houten kozijnen 

in de linker zijgevel en de verdieping van de voorgevel, dateren uit de bouwtijd (XIXa), de 

vensters op de begane grond van de voorgevel uit het begin van de 20ste eeuw. Aansluitend 

is in de linker zijgevel een vakwerkconstructie van 4,5 traveeën. Hierin bevinden zich enige 

secundair aangebrachte vensters. De deuren zijn vermoedelijk oorspronkelijk. De constructie 

van de gebinten en spanten is authentiek, maar veel van het hout is secundair gebruikt. Het 
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dak van het woonhuis is gedekt met rode Oud-Hollandse pannen en is voorzien van zinken 

mastgoten. 

De L-vormige afhang tegen de rechter zijgevel en de achtergevel is voor het grootste deel in 

baksteen opgetrokken. Het merendeel van de vensters en deuren dateert uit de eerste helft 

van de 20ste eeuw. Het lessenaardak is gedekt met rode Oud-Hollandse pannen. 

  

Waardestelling: 

Het object is cultuurhistorisch beeldbepalend vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang 

en bouwhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: 

e het object van betekenis is als onderdeel van de historische nederzettingsstructuur, 

waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog herkenbaar aanwezig is. 

e aan de uiterlijke kenmerken van het object te zien is dat het bouwwerk een oude kern 

heeft en daarmee bouwhistorisch waardevolle onderdelen bevat. 

e het belang van het object vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de bijzondere 

detaillering. 

e het pand van belang is vanwege de typologische, functionele, bouwtechnische en 

architectuurhistorische kenmerken van het streekeigen bouwen 

Waardevolle beeldbepalende elementen: 

Karakteristieke elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 

* het natuurstenen muurwerk 

* de vakwerkconstructie 

+ de oorspronkelijke ramen en deuren 

Uitgangspunten voor wijzigingen aan het object: 

e Behoud van de historische bouwmassa 

e Behoud van de waardevolle beeldbepalende elementen 

e Behoud van houten kozijnen met detaillering en oorspronkelijke onderverdeling 
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Foto’s 

De woon- en schuurvleugel van Schampeljoensteeg 2 

  De afhang tegen de rechter zijgevel 
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Kerngegevens beeldbepalend pand of object: 

Nummer object : BP107b 

Naam object inMt. 

Adres : Schampeljoensteeg 2 

Plaats : Eckelrade 

Kerndatering : XIXA met oudere kern 

Oorspronkelijke functie : woonhuis met stallen 

Huidige functie :woning   
  

Typering van het object: 

Boerderijvleugel met woonhuis en stal, XIX met oudere kern. 

Historische achtergrond 

Op de plek van Schampeljoensteeg 2 was in 1830 al bebouwing aanwezig, maar deze had 

een andere grondvorm (U-vorm) dan het huidige complex. Het rechter gebouw maakte 

waarschijnlijk toen al deel uit van die hoeve, maar is in de loop van de negentiende eeuw 

verbouwd tot vrijstaande vleugel. Het linker gebouw had in 1830 niet de huidige diepte 

aanwezig, maar later vergroot. Mogelijk is in het voorste deel nog een oudere kern 

aanwezig. Het voorste deel, dat aanvankelijk als woning gefunctioneerd lijkt te hebben, is 

later verhoogd en verbreed tot schuur en in 1986 weer verbouwd tot woning. 

Beschrijving: 

Ruimtelijke context 

De boerderij ligt aan een zijstraat van de hoofdweg van Eckelrade (de Dorpsstraat), aan de 

zuidoostzijde van de historische dorpskern. 

Hoofdopzet 

Het linker gebouw is een langgerekt vakwerkgebouw, waarvan het voorste gedeelte 

verbreed en verhoogd is ten behoeve van de bouw van een schuur. Het vakwerkgebouw 

bestaat uit één bouwlaag met een zolderverdieping onder een zadeldak. 

Exterieur 

De gevels zijn uitgevoerd in vakwerk, de voorgevel heeft een plint van breuksteen. Bij de 

renovatie in 1986 zijn nieuwe vensters met houten ramen aangebracht. Ten behoeve van de 

schuur is het voorste deel van het vakwerkgebouw verbreed in vakwerk en voorzien van een 

fors zadeldak. De rechter zijgevel is in machinale baksteen uitgevoerd, de achtergevel in 

hout. In de voorgevel bevindt zich een grote vierkante inrijpoort met houten deuren. Het 

dak is gedekt met rode en gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en voorzien van zinken 

mastgoten. 
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Waardestelling: 

Het object is cultuurhistorisch beeldbepalend vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang 

en bouwhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: 

e het object van betekenis is als onderdeel van de historische nederzettingsstructuur, 

waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog herkenbaar aanwezig is. 

e aan de uiterlijke kenmerken van het object te zien is dat het bouwwerk een oude kern 

heeft en daarmee bouwhistorisch waardevolle onderdelen bevat. 

e het belang van het object vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de bijzondere 

detaillering. 

e het pand van belang is vanwege de typologische, functionele, bouwtechnische en 

architectuurhistorische kenmerken van het streekeigen bouwen 

Waardevolle beeldbepalende elementen: 

Karakteristieke elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 

« de breukstenen plint 

« de vakwerkconstructie 

Uitgangspunten voor wijzigingen aan het object: 

e  Behoud van de historische bouwmassa 

e Behoud van de waardevolle beeldbepalende elementen 
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Foto’s 

  De linker vleugel van Schampeljoensteeg 2 
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gemeente 

eijsden-margraten 

  

  

Kerngegevens beeldbepalend pand of object: 

Nummer object : BP108 

Naam object ‚nMt. 

Adres : Schampeljoensteeg 4 

Plaats : Eckelrade 

Kerndatering : XIXA met oudere kern 

  
oerderij 

: woning 

Oorspronkelijke functie 

Huidige functie 

  

  
  

Typering van het object: 

Eenvoudige boerenwoning in vakwerk, XIXA met oudere kern. 

Historische achtergrond 

Op de plek van deze woning was in 1830 een U-vormig complex, waarvan de voorste en de 

achterste vleugel later verdwenen zijn. De huidige vakwerkwoning dateert 

hoogstwaarschijnlijk uit het midden van de 19de eeuw. De lage aanbouw tegen de 

achtergevel dateert vermoedelijk uit het einde van de 19de eeuw. In die periode of korte tijd 

later zijn ook enige vensters vernieuwd en is het onderste deel van de voorgevel in baksteen 

vernieuwd. 

Beschrijving: 

Ruimtelijke context 

De boerderij ligt aan een zijstraat van de hoofdweg van Eckelrade (de Dorpsstraat), aan de 

zuidoostzijde van de historische dorpskern. 

Hoofdopzet 

De vrijwel rechthoekige, eenlaags vakwerkwoning is gedekt met een zadeldak. Aan de 

achterzijde is een aanbouw. 

Exterieur 

Het gebouw is vijf traveeën diep. De voorste twee traveeën zijn onderkelderd, waardoor de 

plint hoger is dan in de overige traveeën. De gevels zijn vrijwel geheel in vakwerk uitgevoerd 

met ankerbalkgebinten. De meeste vakken zijn (later) ingevuld met baksteen. In de rechter 

zijgevel zijn diagonale schoren aangebracht. De begane grond van de voorgevel is versteend 

in baksteen (XIXd of later). Het merendeel van de vensters dateert uit de late 19de eeuw of 

uit de vroege 20ste eeuw. 

De bakstenen aanbouw tegen de achtergevel bestaat uit één bouwlaag met een 

lessenaardak. De daken zijn gedekt met rode en gesmoorde Oud-Hollandse pannen. 
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Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch beeldbepalend vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang 

en bouwhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: 

e het object van betekenis is als onderdeel van de historische nederzettingsstructuur, 

waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog herkenbaar aanwezig is. 

e aan de uiterlijke kenmerken van het object te zien is dat het bouwwerk een oude kern 

heeft en daarmee bouwhistorisch waardevolle onderdelen bevat. 

e het belang van het object vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de bijzondere 

detaillering. 

e het pand van belang is vanwege de typologische, functionele, bouwtechnische en 

architectuurhistorische kenmerken van het streekeigen bouwen 

Waardevolle beeldbepalende elementen: 

Karakteristieke elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 

* de vakwerkconstructie 

* de stenen sokkel 

Uitgangspunten voor wijzigingen aan het object: 

e Behoud van de historische bouwmassa 

e Behoud van de waardevolle beeldbepalende elementen 
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Schampeljoensteeg 4   
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CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK 

ECKELRADE 

BIJLAGE 3 

BEELDBEPALENDE 

KLEINE OBJECTEN 

  



gemeente 

eijsden-margraten 

  

  

Kerngegevens beeldbepalend object: 

Nummer object : KO018 

Naam object inMt. 

Adres : Dorpsstraat bij 35 (hoek Putstraat) 

Plaats : Eckelrade 

Xen Y coördinaten :181562, 313002 

Kerndatering :XXa 

Oorspronkelijke functie : watervoorziening 

Huidige functie : puthuisje 

Architect/Kunsternaar inMt. 

  

Typering van het object: 

Puthuisje. 

Beschrijving: 

Puthuisje uit begin 20e eeuw boven oude waterput. Het puthuisje is in de jaren ’80 van de 

vorige eeuw gerestaureerd. Gemetselde borstwering, houten overkapping met dakpannen. 

Met putwiel en katrol. 

Waardestelling: 

Het object is cultuurhistorisch beeldbepalend vanwege zijn historisch-ruimtelijke 

samenhang, architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of 

(cultuur)historische waarden en meer in het bijzonder omdat: 

e het object van betekenis is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een 

sociaaleconomische ontwikkeling (de periode voor de aanleg van waterleidingen). 

e Hetobject van betekenis is in de herinnering van de plaatselijke bevolking. 

e het object ruimtelijk bepalend c.q. markant is voor de omgeving; 

Bescherming: 

Het gehele object. 
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Detail: steen met jaartal restauratie 

  Detail: hardstenen uitloop 
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gemeente 

eijsden-margraten 

  

  

Kerngegevens beeldbepalend object: 

Nummer object :KO016 

Naam object InMt. 

Adres : Klompenstraat tegenover 1 (hoek Linderweg) 

Plaats : Eckelrade 

Xen Y coördinaten :181698, 313236 

Kerndatering :onbekend 

Oorspronkelijke functie : devotieplaats 

Huidige functie : devotieplaats 

Architect/Kunstenaar :onbekend 

  

Typering van het object: 

Sint Antoniuskapel. 

Beschrijving: 

Sint Antoniuskapel, gesitueerd aan de rand van het dorp Eckelrade aan een kruising. De 

kapel bestaat uit een achterwand van gemetselde vuursteen, met daar voor een beeld van 

Antonius van Padua. De heilige heeft in zijn rechterhand een open boek, waarop een 

Christuskind staat met een wit gewaad en gespreide handen. De heilige zelf draagt een 

franciscaans habijt en een rozenkrans. Het beeld is rond 1980 in Eckelrade geplaatst, nadat 

het jarenlang in het gemeentelager van Gronsveld had gestaan. Door bemiddeling van de 

zusters is het beeld aan Eckelrade geschonken om in de grot te plaatsen bij het klooster 

want het oorspronkelijke kindsheid beeldje was verdwenen. 

Waardestelling: 

Het object is cultuurhistorisch beeldbepalend vanwege zijn historisch-ruimtelijke 

samenhang, architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of 

(cultuur)historische waarden en meer in het bijzonder omdat: 

e Het object van betekenis is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een 

culturele en geestelijke ontwikkeling. 

e Het object van betekenis is in de herinnering van de plaatselijke bevolking. 

e het object ruimtelijk bepalend c.q. markant is voor de omgeving; 

Bescherming: 

Het gehele object 
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De St Antoniuskapel 
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gemeente 

eijsden-margraten 

  

  

Kerngegevens beeldbepalend object: 

Nummer object :KO017 

Naam object :nMt. 

Adres : Klompenstraat bij 14 

Plaats : Eckelrade 

Xen Y coördinaten :181723, 313050 

Kerndatering :ca. 1920 

Oorspronkelijke functie : Keermuur 

Huidige functie : Keermuur 

Architect/Kunstenaar :nMt. 

  

Typering van het object: 

Keermuur met ijzeren hekwerk. 

Beschrijving: 

Uit Kunrader steen opgemetselde keermuur met afdekplaat aan oostzijde van de 

Batholomeuskerk, De muur loopt van de westkant van de zuidgevel naar beneden, waar hij 

een knik maakt en het tracé langs de Klompenstraat volgt. Bij de trap maakt de muur 

wederom een knik en loopt deze tot aan de oostzijde van de noordgevel van de kerk. De 

muurdelen die aflopen hebben opgemetselde pilasters van Kunrader staan met daartussen 

sierlijk hekwerk. 

Waardestelling: 

Het object is cultuurhistorisch beeldbepalend vanwege zijn historisch-ruimtelijke 

samenhang, architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of 

(cultuur)historische waarden en meer in het bijzonder omdat: 

e het object van betekenis is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een 

ruimtelijke ontwikkeling. 

e Het object van betekenis is in de herinnering van de plaatselijke bevolking. 

e het object mede in relatie tot zijn omgeving (monumentale kerk, pastorie, kerkhof) een 

bijzondere beleving heeft en belangrijk is voor de identiteit van de omgeving. 

e het object ruimtelijk bepalend c.q. markant is voor de omgeving; 

Bescherming: 

De hoofdbouwmassa en voorgevel 
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Foto’s 

De keermuur n zijn ruimtelijke context 

  Detail: pilaster met hekwerk 
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CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK 

ECKELRADE 

BIJLAGE 5 

NIET BESCHERMDE 

WAARDEVOLLE KLEINE 

OBJECTEN 



klein waardevoll object 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-KGE010 _ 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 81 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: xxB 

Oorspronkelijke functie: Trafo en bidkapel 

Typering 

De eerste trafohuisjes waren volgens een standaard model, waarvan 0.a. nog een trafo aanwezig is op het 

Rosplein. Later werd de vormgeving en materialen de trafo's aangepast aan de omgeving zoals hier ook 

het geval i. Zo werd dit trafo gebouwtje 0.a. voorzien van oud-Hollandse dakpannen zoals op de 

naastgelegen boerderij. De trafo is eveneens bijzonder vanwege de combinatie van trafo en bidkapelletje. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

*  Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

maatschappelijk, economische en religieuze ontwikkeling. 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e De bouwmassa van belang is in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de historische 

nederzettingsstructuur. 

e  Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e  De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de combinatie van functies, de 

ouderdom en de gaafheid. 

Bijzondere elementen: 

e Het object isin zijn geheel bijzonder 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van het gehele object. 



  

klein waardevoll object 

  
  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: | 1903-KGE011 ë 

Naam: nit. 

Adres: Klompenstraat 21A 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: ca 1920 

Oorspronkelijke functie: trafo 

Typering 

Trafogebouwtje uit circa 1920, de tijd dat het eerste electriciteitsnet werd aangelegd. 

Foto 

    



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

maatschappelijk en economische ontwikkeling (introductie en uitrol electriciteitsnetwerk) 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e _ De bouwmassa van belang is in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de historische 

nederzettingsstructuur. 

e  Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e _ De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de functie, de ouderdom en de 

gaafheid. 

Bijzondere elementen: 

e Hetobject is in zijn geheel bijzonder 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

© _ Behoud van het gehele object. 



klein waardevoll object 

  

  

  

  

  

  

  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-KGE012 

Naam: waterput Linderweg 

Adres: Linderweg bij 10 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie:     
  

Typering 

Waterput daterende van voor 1800. De put is boven maaiveld opnieuw opgetrokken, maar geeft een 

beeld van de historische situatie. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e  Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal 

maatschappelijk en economische ontwikkeling (de periode voor de aanleg van de waterleiding) 

e  Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

© Hetobject een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e  Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

*  Het object een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de functie, de ouderdom en de gaafheid. 

  

Bijzondere elementen: 

« Hetobject is n zijn geheel bijzonder 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van het gehele object. 



klein waardevoll object 

  

  

  

  

  
  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: o 1903-KGE013 e 

Naam: n 

Adres: Dorpsstraat hoek met de Schampeljoensteeg 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XXb=X%e 

Oorspronkelijke functie: Kruisbeeld 

Typering 

Wegkruis op de hoek van de Dorpsstraat en de Schampeljoensteeg. Het betreft en betonnenkruis tegen 

een gemetselde muur met een rand van sylexsteen. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Hetobject van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

maatschappelijk en geestelijke ontwikkeling. 

e Hetobject van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e Hetobject een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e Hetobject een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de functie, de ouderdom en de gaafheid. 

Bijzondere elementen: 

e Hetobject is in zijn geheel bijzonder 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van het gehele object. 



klein waardevoll object 

  

  

  

  

  

  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-KGE014 ë E 

Naam: moordkruis Matieu Wijnands 

Adres: Halverwege de Linderweg buiten de bebouwde kom 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: 1860 

  

Oorspronkelijke functie:   gedachteniskruis 
  

Typering 

Het kruis herinnert aan Matieu Wijnands die carnaval 1859 werd vermoord door Frans Brouwers, 

notariszoon uit Gronsveld, vanwege een onenigheid over een meisje. 

Foto 

  

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als herinnering aan een triste gebeurtenis in 

de gescheiednis van Eckelrade. 

e Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

«  Het object een hoge mate gaafheid bezit. 

e Het object een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de functie, de ouderdom en de gaafheid. 

  

Bijzondere elementen: 

e Het object is in zijn geheel bijzonder 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van het gehele object. 



  ECKELRADE 



  

CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK 

ECKELRADE 

BIJLAGE 4 

NIET BESCHERMDE 

WAARDEVOLLE PANDEN 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE001 

Naam: Nv.t. 

Adres: Dorpsstraat 1 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: xIX 

Oorspronkelijke functie: woonhuis 

Typering 

Onderdeel Z-vormige bouwmassa die al op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw staat 

aangegeven. Hhet woonhuis is in de 19° eeuw nog ingrijpend verbouwd. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

© Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e Het pand dateert uit de negentiende eeuw en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

e _ De bouwmassa en dakrichting ‚ ondanks wijzigingen, bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur 

e De compositie van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

e _ Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e _ De bouwmassa van belang is in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de historische 

nederzettingsstructuur. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

e _ Behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

e _ Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

e _ Behoud van de indeling van de ramen, luiken en deuren 



  

beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE002 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 1a 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXB 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Voormalig bedrijfsgedeelte van een boerderij uit XIXB opgetrokken in vakwerk waarschijnlijk onstaan na 

spitsing van de Z-vormige bouwmassa op hsnr 1 en 3, waarna bij beide delen een nieuw bedrijfsgedeelte 

werd gebouwd. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis s als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

De bouwmassa en dakrichting , ondanks wijzigingen, bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa van belang is in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de historische 

nederzettingsstructuur. 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Behoud van de oorspronkelijke indeling van de ramen en deuren 



  

beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: _ | 1903-GBE003 | 

Naam: Nv.t. 

Adres: Dorpsstraat 3 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: xIxd 

Oorspronkelijke functie: woonhuis 

Typering 

Onderdeel Z-vormige bouwmassa die al op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw staat 

aangegeven. Het pand is echter omstreeks 1900 geheel vernieuwd en in deze verschijningsvorm 

behouden gebleven. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Hetobject van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e  Hetobject van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e  Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e  Het pand dateert uit uit ca 1900 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

e De bouwmassa en dakrichting , ondanks wijzigingen, bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur 

e De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e  De bouwmassa van belang is in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de historische 

nederzettingsstructuur. 

e  Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

e _ Behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

© _ Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

< _ Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om de oorspronkelijke indeling, 

het materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 

  



  

beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE004 | 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat bij 3 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: bijgebouw 

Typering 

Voormalig onderdeel van een Z-vormige bouwmassa die al op de kadastrale minuutkaart uit het begin van 

de 19e eeuw staat aangegeven. Het is thans een bijgebouw dat grotendeels nog het oorspronkelijke 

vakwerk bevat. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e  Hetobject van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e  Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e  Het pand dateert van voor 1800 en de bouwmassa en gevels n de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

e Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

e  De historische bouwmassa, ondanks dat het pand wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf bewaard 

en herkenbaar is gebleven. 

e  De bouwmassa van belang is in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de historische 

nederzettingsstructuur. 

e  Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

e _ Behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

e _ Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

e _ Behoud van de oorspronkelijke indeling van de ramen en deuren 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE005 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 4 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXB met mogelijk oudere kern 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Het bouwvolume staat echter reeds op de op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw 

aagegeven en maakte destijds deel uit van een grotere boerderij op de hoek van de Molenweg met de 

Dorpsstraat. De grote boerderij werd in de loop der tijdin drie delen gesplitst, waarbji ieder onderdeel 

zijn eigen ontwikkeling doormaakte. Dit onderdeel van de voormalige boerderij s ingrijpend verbouwd, 

maar nog van belang omdat het ondereel uitmaakt van de oorspronkelijke bouwmassa. 

  

   

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Hetobject van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e _ Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e De bouwmassa onderdeel is van en ensemble vormt met de belendingen op de hoek van de straat. 

De bouwmassa draagt ondanks wijzigingen bij aan de beleving van de historische nederzettings- 

structuur 

e _ Op basis van de kadastrale minuutkaart van het pand is gebleken dat het pand mogelijk een oudere 

kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

© Behoud van de bouwmassa 

e _ Behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van de kleur van de gevels 

Opmerking 

Het grove pleisterwerk van de gevel is storend voor het ensemble. De compositie van de voorgevel is 

verstoord door de dakkapellen die de goot doorbreken. 



beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE006 u 

Naam: N 

Adres: Molenweg 1 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Voormalige boerderij die dateert van voor 1800. Het bouwvolume staat echter reeds op de op de 

kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw aagegeven en maakte destijds deel uit van een 

grotere boerderij op de hoek van de Molenweg met de Dorpsstraat. De grote boerderij werd in de loop 

der tijd in drie delen gesplitst, waarbji ieder onderdeel zijn eigen ontwikkeling doormaakte. Dit is het 

meest authentieke deel van de boerderij; baksteen met mergelelementen. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e  Het pand dateert uit van voor1800 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

e  De compositie van de voorgevel, met uitzondering van de gewijzigde raamindeling, in historische zin 

van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit hiervan. 

e Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e  De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e  Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e  Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de voorgevel 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om de oorspronkelijke indeling, 

het materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 

… 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE007 

Naam: Nv.t. 

Adres: Dorpsstraat 2 

Plaats: Eckelrade 

XIXd met mogelijk oudere kern 

boerderij       
  

Typering 

Woonhuis en schuur van voormalige boerderij die dateert uit de tweede helft van de 19° eeuw. Het 

bouwvolume staat echter reeds op de op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw 

aagegeven en maakte destijds deel uit van een grotere boerderij op de hoek van de Molenweg met de 

Dorpsstraat. De grote boerderij werd in de loop der tijd in drie delen gesplitst, waarbji ieder onderdeel 

zijn eigen ontwikkeling doormaakte. Dit deel van de boerderij is van belang vanwege het statige karakter 

van het woonhuis en het feit dat de schuur en wonhuis onder een dak zijn gelegen en daarbij een 

bijzondere vormgeving hebbendie voort komt uit de ligging op de hoek van de straat. 

  

  

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur. 

Het pand markeert de oostelijke toegang tot het dorp. 

De compositie van de gevels in historische zin van betekenis is vanwege het statige karakter en de 

esthetische kwaliteit hiervan. 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Behoud van de oorspronkelijke indeling van de ramen en deuren 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om de oorspronkelijke indeling, 

het materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 

Opmerking 

De gevels waren oorspronkelijk wit geschilderd. Het is wenselijk om de gevels wederom wit te schilderen 

zodat de oorspronkelijke eenheid wordt teruggebracht. 



beeldondersteunend bouwwerk 

Kerngegevens 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Nummer: 1903-GBE008 

Naam: Nvt. 

Adres: Dorpsstraat 3a 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXB (recent herbouwd) 

Oorspronkelijke functie: schuur/bedrijfsgedeelte 

Typering 

Voormalig bedrijfsgedeelte van een boerderij dat waarschijnlijk is onstaan na spitsing van de Z-vormige 

bouwmassa op hsnr 1 en 3, waarna bij beide delen een nieuw bedrijfsgedeelte werd gebouwd. Het 

bouwvolume is geheel vernieuwd. Dat geldt ook voor het vakwerk met baksteenvullingen. Alleen het 

vakwerk in de rechter zijgevel lijkt oorspronkelijk evenals de plint van keien in de voorgevel. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

° Hetobject van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e  Hetobject, ondanks dat de bouwmassa (grotendeels) is herbouwd, voor de beleving van de 

historische omgeving 

e Hetobject een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e _ Het herbouwde pand oorspronkelijk dateert uit XIXB en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

e De bouwmassa en dakrichting , ondanks wijzigingen en herbouw, bijdraagt aan de beleving van de 

historische nederzettingsstructuur 

e  Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

e  De bouwmassa van belang is in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de historische 

nederzettingsstructuur. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van de bouwmassa 

e _ Behoud van de dakvorm richting 

© _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

© _ Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: _ [[1903-GBE060 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 8 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXd-XXa 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Pand dat gedeeltelijk reeds op de kadastrale minuutkaart staat, maar in de huidige verschijningsvorm 

dateert uit omstreeks 1900. De bouwmassa in twee bouwlagen heeft een T-vormige plattegrond, met een 

smal woonhuis haaks op de weg en een breder bedrijfsgedeelte met inrijpoort evenwijdig aan de weg. De 

bouwmassa is recent ingrijpend verbouwd, waarbij ook het bedrijfsgedeelte een woonfuncie heeft 

gekregen. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e  Het pand dateert uit circa 1900 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

e  De compositie van de gevels in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

e De voorgevel decoratieve elementen bezit, die van betekenis zijn vanwege de esthetische kwaliteit en 

beleving van de openbare ruimte 

e  Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e _ Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

e  De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e  Hetobject een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om het oorspronkelijke indeling, 

materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 

… 



  

beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE009 

Naam: Nvt. 

Adres: Dorpsstraat 12 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXB met oudere kern 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Voormalige boerderij n de huidige verschijningvorn daterende uit uit XIXB. Het haaks op de weg gelegen 

gedeelte van de bouwmassa staat reeds op de kadatrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw staat 

aangegeven en bevat waarschijnlijk een oudere kern 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e  Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e  Het pand dateert uit de tweede helft van de 19° eeuw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

e De compositie van de gevels in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

e _ Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e Hetobject een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e  De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e  Behoud van de bouwmassa 

e  Behoud van de dakvorm richting 

e  Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

e Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

e Behoud van de oorspronkelijke indeling van de ramen en deuren 



beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE010 

Naam: NVt. 

Adres: Dorpsstraat 24 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: woonhuis boerderij 

Typering 

Woonhuis van voormalige boerderij die reeds op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw 

staat aagegeven; het woonhuis is opgetrokken in mergelsteen en voorzien van een vuurstenen plint. De 

raamopeningen zijn gewijzigd; Het dak is iets verhoogd en heeft een overstek gekregen 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

. 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert uit van voor 1800 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

De compositie van de gevels in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis s en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

  

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de voorgevel 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om de oorspronkelijke indeling, 

het materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 



  

beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: m 1903-GBE011 ] 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat bij 24 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: ‘a 1900 

Oorspronkelijke functie: bedrijfgedeelte boerderij 

Typering 

Bedrijfgedeelte van voormalige boerderij de reeds op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e 

eeuw staat aagegeven. Het bedrijfgedeelte aan de straat is omstreeks 1900 vernieuwd en vergroot. Ook is 

aan de straat later een grote stalen poort aangebracht. Aan de achterzijde met lesnaarsdak is moeilijk te 

dateren, maar deels opgetrokken uit mergel 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e  Het pand dateert uit circa 1900 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

e  De bouwmassa en dakrichting ‚ ondanks wijzigingen, bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur 

e  De bouwmassa van belang is als vernieuwd onderdeel van een oudere boerderij en bijdraagt aan de 

structurele en/of visuele identiteit van de historische nederzettingsstructuur. 

e De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

e _ Behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 



beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE012 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat bij 24 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: ca 1900 

Oorspronkelijke functie: bakhuis 

  

Typering 

Foto 

  

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e  Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e  De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e  De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot het gebruik, de ouderdom en de 

relatieve gaafheid van het object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van de bouwmassa 

e _ Behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

[ Nummer: 1903-GBE013 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 28 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XXa met oudere kern 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Voormalige L vormige boerderij die in de huidige omvang reeds om de kadastrale minuutkaart uit het 

begin van de 19e eeuw staat aangegeven. Het huidge pand dateert uit het begin van de 20e eeuw, maar 

bevat nog een oudere kern, hetgeen 0.. in de linkerzijgevel zichtbaar is. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert in de huidige verschijningsvorm uit het begin van de 20° eeuw en de bouwmassa in 

de historische verschijningsvorm behouden is gebleven. 

De compositie van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart van het pand is gebleken dat het pand mogelijk een oudere 

kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom zeldzaamheidswaarde heeft 

    

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de voorgevel 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om de oorspronkelijke indeling, 

het materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 



  

beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE014 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 32b 

Plaats: Eckelrade 
  

Kerndatering: 
XIXc met oudere kern 

  

    boerderij 

  

Typering 

Pand dat in de huidige omvang reeds om de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw staat 

aangegeven. Het huidge pand dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw, maar bevat nog een oudere 

kern. De voorgevel kreeg begin 20e eeuw de huidige vorm en decoratief pleisterwerk. Naast het pand is 

ook de muur met inrijpoort aan de straat van waarde. 

Foto 

  

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e  Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e  Het pand dateert in de huidige verschijningsvorm uit het einde van de 19° eeuw en de bouwmassa n 

de historische verschijningsvorm behouden is gebleven. 

e De bouwmassa en dakrichting ‚ ondanks wijzigingen, bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur 

e  De compositie van de voorgevel, die omstreeks 1900 werd voorzien van decoratief pleisterwerk, in 

historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit hiervan. 

e _ Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

e Op basis van de kadastrale minuutkaart van het pand is gebleken dat het pand mogelijk een oudere 

kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom zeldzaamheidswaarde heeft 

  

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van de bouwmassa, dakvorm en richting 

« Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de voorgevel 

« Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om de oorspronkelijke indeling, 

het materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 



beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

Kerngegevens 

Nummer: _ 1903-GBE015 e 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 21 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: boerderij     
  

Typering 

Stalvleugel en entreepoort van voormalige boerderij, die reeds op de kadastrale minuutkaart uit het begin 

van de 19e eeuw staat aangegeven. Het pand is opgetrokken in mergel. De boerderij is in de loop der tijd 

opgedeeld. Het stalgedeelte werd daarbij omgebouwd tot woonhuis, waarbij de huidige gevelopeningen 

in de voorgevel zijn aangebracht. 

Foto 

  

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

De bouwmassa dateert van voor 1800 en deze in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart van het pand is gebleken dat het pand mogelijk een oudere 

kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom zeldzaamheidswaarde heeft 

   

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Behoud van de indeling van de ramen en deuren 



  

beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE016 

Naam: De Ezelshof 

Adres: Dorpsstraat 19 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: xIxd 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Voormalige boerderij daterende uit XIXd. Het gedeelte dat haaks op de weg staat maakte vroeger 

onderdeel uit van de oudere boerderij op huisnummer 19 en stond ook reeds aangegeven op de 

kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw. Dit bouwdeel is in de eerste helft van de 20e eeuw 

afgebroken, waarna de uit het einde van de 19e eeuw daterende voorgevel naar het noorden toe werd 

verlengd. Achter het woonhuis bevindt zich een schuur die gelijktijdig met het woonhuis is gebouwd. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer n 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e _ Het pand dateert uit het einde van de 19° eeuw en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

e De compositie van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

e _ Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, gaaf bewaard 

en herkenbaar is gebleven. 

e Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e _ De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

e _ Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Behoud van decoratieve gemetselde elementen van de voorgevel 

« Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om de oorspronkelijke indeling, 

het materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: _ [1903-G8E017 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 47 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXB met deels oudere kern 

Oorspronkelijke functie: woongedeelte boerderij 

Typering 

Woongedeelte van voormalige boerderij daterende uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het voorste 

gedeelte dat haaks op de weg staat maakte vroeger onderdeel uit van de oudere boerderij en stond ook 

reeds aangegeven op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw. Dit deel bevat n de 

linkerzijgevel nog restanten van vakwerk. De voorgevel is in de 2e helft van de twintigste eeuw vernieuwd 

en bestaat uit machinale baksteen. 

Foto 

  

  

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e  Het pand dateert uit de tweede helft van de 19° eeuw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

e Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

e  De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e  De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e  Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

e Behoud van de indeling van de ramen en deuren 

… 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE018 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 45 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXB met deels oudere kern 

Oorspronkelijke functie: woongedeelte boerderij 

Typering 

Bedrijfsgedeelte van voormalige boerderij daterende uit de tweede helft van de 19e eeuw. De voorgevel 

bevat nog restanten van vakwerk en de poortopening van de schuur. 

Foto 

  

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

« Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e  Het pand dateert uit de tweede helft van de 19° eeuw en de bouwmassa in de historische 

ingsvorm behouden is gebleven. 

e  Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

e De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e  Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e  Behoud van de bouwmassa 

e Behoud van de dakvorm richting 

e Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

e Behoud van de indeling van de ramen en deuren 

  



  

beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE019 en 1903-GBE020 

Naam: Nvt. 

Adres: Klompenstraat 18 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XXB 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Woon- stalgedeelte en schuur van een boerderij die reeds in de huidige omvang staat aangegeven op de 

kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw, maar in de tweede helft van de 20e eeuw geheel in 

de oorspronkelijke omvang en bouwmassa werd herbouwd. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het object, ondanks dat de bouwmassa (grotendeels) is herbouwd, voor de beleving van de 

historische omgeving 

*  De bouwmassa van belang is in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de historische 

nederzettingsstructuur. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e  Behoud van de bouwmassa, dakvorm en richting 

e  Behoud van de dakvorm richting 

e Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e Behoud van het materiaal en de kleur van de voorgevel 



beeldbepalend bouwwerk 

Kerngegevens 

      

1903-GBE021 

Nvit. 

Dorpsstraat 46 

  

  

  

  
  

  

  

Eckelrade 

Kerndatering: XIXA 

Oorspronkelijke functie: woonhuis van keuterboerderijtje     
  

Typering 

Woonhuisje van keuterboerderij uit de eerste helft van de 19e eeuw. De voorgevel is voorzien van een 

bovendakse topgevel. De rechterzijgevel bevat nog vakwerkrestanten. De binnenplaatsgevel bevat nog 

ramen met blokkozijnen en luiken en een oudere opgeklampte deur. 

Foto 

    

| 



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

. 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert uit het begin van de 19° eeuw en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

De bouwmassa en dakrichting ‚ ondanks wijzigingen, bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Behoud van de nog oorspronkelijke ramen met blokkozijn en behoud van de indeling van de ramen en 

deuren 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE022 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 48 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: xIxd 

Oorspronkelijke functie: keuterboerderij 

Typering 

Waarschijnlijk oorspronkelijk stalgedeelte van een keuterboerderij dat omstreeks 1900 werd omgebouwd 

tot woonhuis. Het pand heeft in de loop der jaren diverse wijzigingen ondergaan, maar is ondersteunend 

aan hsnr 46. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e  Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e  Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e De bouwmassa en dakrichting ‚ ondanks wijzigingen, bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur 

e Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e  De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

© _ Behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de voorgevel 

© _ Behoud van de indeling van de ramen en deuren 



beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: | 1903-GBE023, 1903-GBE024 en 1903-GBE025 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 56 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: onderdeel boerderij 

Typering 

Het woonhuis van deze boerderij staat reeds aangegeven op de kadastrale minuutkaart uit het begin van 

de 19e eeuw. Het pand vormde in die tijd samen met een paralelgelegen bouwmassa op huisnummer 52 

een boerderij. Het deel ter plaatse van hsnr 52 is afgebroken en vernieuwd. Huisnummer 56 is nog deels 

opgetrokken in mergelsteen en maakt deel uit van de nieuwe boerderij die aan de oostzjide van de oude 

boerderij ontstond. de voorgevel is rond 1900 gecementeerd in blokmotief. Het poortgebouw en schuur 

aan de weg alsmede de stallen aan de achterzijde van de woning daterende uit de tweede heflt van de 

19e eeuw. Beide bouwvolumes zijn opgetrokken in baksteen en voorzien van daken met oud-Hollandse 

pannen. Zowel de schuur als het poortgebouw hgebben een inrijpoort in de voorgevel. en opgetrokken in 

baksteen. 

Foto 

  
Waardering: 



Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een socíaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het woonhuis dateert van voor 1800 en de schuur en stallen dateren uit de tweede helft van de 19° 

eeuw en de bouwmassa's in de historische verschijningsvorm behouden zijn gebleven. 

De compositie van de gevels in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, n relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Behoud van decoratieve pleisterwerk van de voorgevel 

Behoud van de indeling van de ramen en deuren 



beeldvormend bouwwerk 

      

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: _ [[1903-GBE026 u 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 72 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: keuterboerderij 

Typering 

Grotendeels in mergelsteen opgetrokken voormalige boerderij, die reeds in de huidge omvang staat 

aangegeven op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw. De mergelstenen voorbouw aan 

de straat die is opgetrokken in één bouwlaag doet afbreuk aan het oorspronkelijke beeld en valt buiten de 

bescherming. 

Foto 

    



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object, ondanks de voorbouw, van belang voor de beleving van de historische omgeving 

Het pand dateert van voor 1800 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom toegepaste streekeigen 

materialen en de gaafheid van het object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 



  

beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE027 _ e e u 

Naam: Nvt. 

Adres: Dorpsstraat 62 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: 1941 

Oorspronkelijke functie: woonhuis 

Typering 

Voornaam vrijstaand woonhuis uit 1941 waarvan de architectuur redelijk gaaf behouden is gebleven. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur. 

e _ Het pand dateert uit 1941 en de bouwmassa en gevels in de historische verschijningsvorm behouden 

zijn gebleven en van betekenis zijn vanwege de esthetische kwaliteit 

« Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Behoud van de oorspronkelijke indeling van de ramen en deuren 



  

beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

  

  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE028 

Naal Nvt. 

Adres: Dorpsstraat 76 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: ca 1900 

Oorspronkelijke functie: schuur     
  

Typering 

Schuur uit het einde van de 19e eeuw, die is omgebouwd tot woonhuis. 

Foto 
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Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e  Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e  Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het pand dateert uit ca 1900 en de bouwmassa grotendeels in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

e _ Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e  Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e  De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van de bouwmassa, dakvorm en richting 

e _ behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de voorgevel 

e _ Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 



  

beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE029 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 88en 88A t/m 88C 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: ca 1925 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Uit 1925 daterende boerderij, die de ontwikkeling van de boerderijbouw uit het begin van de 20e eeuw 

weergeeft. Het betreft een statig woonhuis in twee bouwlagen met aangebouwde veestal. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van belang is als specimen van ontwikkeling. 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het pand dateert uit circa 1925 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

De compositie van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Behoud van decoratieve elementen van de voorgevel 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om de oorspronkelijke indeling, 

het materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE030 en 1903-GBE031 

Naam: NM.t. 

Adres: Dorpsstraat 90, 92 en 94 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: 1995?7? 

Oorspronkelijke functie: onderdeel voormalige boerderij 

Typering 

Woonhuis en schuur van een boerderij, met vernieuwde gemetselde gevels en vakwerkgevels, die 

ingrijpend gerenoveerd of opnieuw is opgebouwd maar het karakteristiek dorpsgezicht ondersteund. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object s cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e  Hetobject van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e  Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Hetobject, ondanks dat de bouwmassa (grotendeels) is herbouwd of ingrijpend is verbouwd van 

belang is voor de beleving van de historische omgeving 

e Het pand in de historische verschijningsvorm behouden is gebleven. 

e  Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

e De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e  De bouwmassa een h zeldzaamheid bezit, vanwege de toegepaste streekeigen materialen en 

constructiewijze in relatie tot de gaafheid van het object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van de bouwmassa, dakvorm en richting 

e _ behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

e _ Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

e _ Behoud van de indeling van de ramen en deuren 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE032 

Naam: Nv.t. 

Adres: Dorpsstraat 96 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: 19647 

Oorspronkelijke functie: woonhuis 

Typering 

Sterk gerenoveerd of herbouwd woonhuis, dat zich voegt in de dorpse karkateristiek van Ecekelrade; op 

de plek van de huidige woning staat reeds op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw 

bebouwing aangegeven. Het is echter niet waarschijnlijk dat het pand een oudere kern bevat. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e  Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Hetobject, ondanks dat de bouwmassa (grotendeels) is herbouwd of ingrijpend is verbouwd van 

belang is voor de beleving van de historische omgeving 

e _ Het pand in de historische verschijningsvorm behouden is gebleven. 

© _ Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

e De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e _ De bouwmassa een h zeldzaamheid bezit, vanwege de toegepaste streekeigen materialen en 

constructiewijze in relatie tot de gaafheid van het object. 

  

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa, dakvorm en richting 

e  behoud van de dakvorm richting 

e Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

e Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

e Behoud van de indeling van de ramen en deuren 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE033 

Naam: Nvt. 

Adres: Dorpsstraat 98 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXd 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Voormalige boederij in U-vorm uit het einde van de 19e eeuw. Een gedeelte van het haaks op de 

weggesitueerde woonhuis staat reeds aangegeven op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e 

eeuw. Mogelijk bevat het woonhuis nog een oudere kern. De voorgevel van het woonhuis bevat 

hardstenen architraven en onderdorpels; hiernaast een inrijpoort. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

. 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het pand dateert ut het einde van de 19° eeuw en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

De bouwmassa en dakrichting , ondanks wijzigingen, bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur 

De compositie van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Behoud van de indeling van de ramen en deur van de voorgevel 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE034 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 120 en 122 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: < 1800 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

U-vormige boerderij die n de huidige omvang reeds staat aangegeven op de kadastrale minuutkaart uit de 

eerste helft van de 19e eeuw. Het pand dateert in de huidige verschijningsvorm uit het einde van de 19e 

eeuw. Het oorspronkelijke en statige woonhuis in twee bouwlagen is links van de poort gelegen. Rechts 

van de poort i een in de bedrijfsvleugel nieuw woonhuis gerealiseerd. In de achtervleugel de schuur met 

poort en aan de oostzijde een stalvleugel die beide nog redelijk authentiek ogen. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert uit in de huidige verschijningsvorm uit het einde van de 19° eeuw en de bouwmassa 

in de historische verschijningsvorm behouden is gebleven. 

De compositie en statige karakter van de voorgevel van de woning in historische zin van betekenis is 

vanwege de esthetische kwaliteit hiervan. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Behoud van de indeling van de ramen en deur van de voorgevel alsmede de poorten in het complex 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: ! 1903-GBE035 . 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat naast 132 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: Xxa 

Oorspronkelijke functie: magzijn, opslagruimte 

Typering 

Magazijn en opslagruimte uit het begin van de 20e eeuw. Gevelopeningen met segmentbogen met 

aanzet- en sluitstenen. De voorgevel heeft op de begane grond een toegangspoort met links en rechts 

stalen ramen. Deze ramen zijn ook op de verdieping aanwezig met hiertussen een deur met 

laadbordes/balkon. Ook in de topgevel is een deur aangebracht. 

Foto 

  

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert uit de eerste helft van de 20° eeuw en de bouwmassa en voorgevel in de historische 

verschijningsvorm behouden zijn gebleven. 

De compositie van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de functie, de ouderdom en de 

gaafheid van het object. 

  

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren in de voorgevel is het wenselijk om het 

oorspronkelijke indeling, materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 

  



  

beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE036 

Naam: Nvt. 

Adres: Dorpsstraat 119 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XXa 

Oorspronkelijke functie: boerderij/woonhuis 

Typering 

Pand dat in de huidige verschijningvorm dateert uit het begin van de 20e eeuw en een karakteristiek 

bouwmassa uit die periode vormt. Het pand werd recent gemoderniseerd. Op de plaats van het pand 

staat reeds op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw al een bouwmassa aangegeven. 

Mogelijk dat het pand nog oudere bouwdelen bevat. 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

. 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het pand dateert uit het begin van de 20° eeuw en de bouwmassa in de historische verschi 

behouden is gebleven. 

De bouwmassa en dakrichting , ondanks wijzigingen, bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

  ingsvorm 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

behoud van de dakvorm richting 



  

beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE037 

Naam: Nvt. 

Adres: Dorpsstraat 107 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Vakwerkhuisje dat reeds op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw staat aangegeven. 

De voor en achtergevel van het pand zijn versteend. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert uit van voor 1800 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Behoud of herstel van de oorspronkelijke indeling en materiaalgebruik van de ramen en deuren 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE038 e 

Naam: Nvit 

Adres: Dorpsstraat bij 107 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: xIx 

Oorspronkelijke functie: bakhuisje 

Typering 

bakhuisje bij vakwerkboerderij. Het is niet bekend of het een ouder obect betreft of dat het huisje 

opnieuw is opgetrokken. 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het pand dateert uit de negentiende eeuw en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de functie, ouderdom en de gaafheid 

van het object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  
  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE039 

Naam: N 

Adres: Dorpsstraat 105 en 105A 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: Ca 1900. 

Oorspronkelijke functie: boerderij/woonhuis 

Typering 

Boerderij/woonhuis uit circa 1900. Het betreft een karakteristiek voorbeeld van de in die tijd gangbare 

bebouwing. De voorgevel is voorzien van hardstenen onderdorpels en een poortboog. Het pand is 

ingrijpend gerenoveerd waaarbij het oorspronkelijk karakter enigzins teniet is gegaan. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis i als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e  Het pand dateert uit omstreeks 1900 en de bouwmassa, ondanks wijzigingen, in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven en bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur. 

e Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van de bouwmassa 

e _ Behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van het materiaal van de gevels 

e _ Het is wenselijk om de gevels, ramen en deuren in meer traditionele en minder opvallende kleuren te 

schilderen. 

e _ Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

e _ Behoud van de indeling van de ramen en deuren 



  

beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE040 ] 

Naam: Nvt. 

Adres: Dorpsstraat 99 en 101 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Boerderij die reeds op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw staat aangegeven. Op 

deze kaart bestaande boerderij uit twee haaks op de weg gelegen bouwmassa's met aan de achterzijde 

een grote schuur. De vleugel met inrijpoort dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. De voorgevel is 

rond 1900 voorzien van decoratieve pleisterlaag met blokmotief. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object s cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert van voor 800 en de bouwmassa n de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

De compositie van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

De voorgevel decoratief pleisterwerk bezit, die van betekenis zijn vanwege de esthetische kwaliteit en 

beleving van de openbare ruimte 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van decoratieve pleisterwerk van de voorgevel 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om het oorspronkelijke indeling, 

materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE041 m 

Naam: Nvt. 

Adres: Dorpsstraat 65 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XXa 

Oorspronkelijke functie: woonhuis 

Typering 

Pand dat in de huidige verschijningvorm dateert uit het begin van de 20e eeuw en een karakteristiek 

bouwmassa uit die periode vormt. Op de plaats van het pand staat reeds op de kadastrale minuutkaart 

uit het begin van de 19e eeuw een bouwmassa aangegeven. Mogelijk dat het pand nog oudere bouwdelen 

bevat. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het pand dateert uit het begin van de 20° eeuw en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

De compositie van de gevels in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om het oorspronkelijke indeling, 

en materiaalgebruik te behouden of te herstellen 



beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE042 

Naam: Nvit. 

Adres: Dorpsstraat 57 en 59 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXB 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

  Voormalige boerde: U-vorm uit de tweede heflt van de 19e eeuw. Het voorste deel van hsnr 59 is met 

uitzondering van de voorgevel opgetrokken in vakwerk, met een gemetselde onderbouw. De uit het einde 

van de 19e eeuw daterende achterbouw van hsnr 59 is gemetseld. Huisnummer 57 is n het derde kwart 

van de vorige eeuw ingrijpend gerenoveerd. Het is niet duidelijk of de gevels zijn voorzien van een 

voorzetmuur of geheel zijn vernieuwd. Achter hsnr 57 staat een bijgebouw, waarvan het basement 

bestaat uit mergelsteen en is ingegraven in de heuvel. De opbouw is van baksteen. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e  Het pand dateert uit de tweede heflt van de 19e eeuw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

e  De compositie van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

e Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

e De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de toegepaste materialen, de 

ouderdom en de gaafheid van het object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van de bouwmassa 

e _ Behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de voorgevel 

e _ Behoud van het materiaal van de gevels 

e _ Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

e _ Behoud van de indeling van de ramen en deuren 



  

beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE043 5 } 

Naam: Nvit. 

Adres: Klompenstraat 7en 7A 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XXa met oudere kern 

Oorspronkelijke functie: woonhuizen 

Typering 

Het pand staat in deze omvang reeds op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw. Het 

achterste deel van hsnr 57 lijkt nog het meest oorspronkelijk. Dit deel is voorzien van een gladde 

pleisterlaag. De beide bouwdelen aan de weg zijn in het begin van de 19e eeuw tot stand gekomen, maar 

bezitten mogelijk nog een oudere kern. De voorgevel oogt authentiek. in de hoek tussen beide 

bouwvolumes is een Mariabeeldje geplaatst. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert uit het begin van de 20° eeuw en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf bewaard 

en herkenbaar is gebleven. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

  

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Behoud van het Mariabeeldje n de voorgevel 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om het oorspronkelijke indeling, 

materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 



beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

  

  

Kerngegevens 

Nummer: ! 1903-GBE044 | 

Naam: Nvit. 

Adres: Klompenstraat 3 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXB 

Oorspronkelijke functie: boerderij     
  

Typering 

Caréboerderij uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het pand is opgetrokken uit baksteen en de schuur 

achter op het terrein heeft een vakwerkgevels met baksteen vullingen. Voor het overige bestaat de 

boerderij uit een woonvleugel (links), stalvleugel (rechts) en een poortvleugel. De voorgevel is voorzien 

van decoratief pleisterwerk en een beeldnis. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert uit de tweede helft van de 19° eeuw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven 

De compositie en het decoratieve stucwerk van de voorgevel in historische zin van betekenis is 

vanwege de esthetische kwaliteit hiervan. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen en de toegepaste 

streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, n relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal gevels 

Het is wenselijk om de kleuren van de verschillende gevels op elkaar af te stemmen zodat de eenheid 

wordt teruggebracht 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om het oorspronkelijke indeling, 

materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 



beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE045 

Naam: Nvt. 

Adres: Klompenstraat 12 (gedeeltelijk) 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: onderdeel careboerderij 

Typering 

Onderdeel van een voormalige careboerderij op een prominente locatie naast de kerk. De voormalige 

boerderij staat al op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw aangegeven. Het pand 

bestaat hoofdzakelijk uit mergelsteen, met reparaties in baksteen. 

Foto 

  

  



Waardering: 

Het object s cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het pand dateert in de kern van voor1800 en ondanks dat het pand voor een deel in de historische 

verschijningsvorm herkenbaar is gebleven. 

De restanten van de mergel voor en zijgevel in historische zin van betekenis is vanwege de kenmerken 

van het streekeigen bouwen en historische kwaliteit hiervan. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, n relatie tot de toegepaste materialen, de 

ouderdom en de relatieve gaafheid van het object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

. 

. 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van de mergelgevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE046 

Naam: Nvt. 

Adres: Klompenstraat 8 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXB 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Langgevelboerderij uit de tweede helft van de 19e eeuw. Alhoewel de bouwmassa is afgebroken en 

opnieuw is opgetrokken, s deze wel ondersteunend voor het historische beeld. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het object, ondanks dat de bouwmassa (grotendeels) is herbouwd, voor de beleving van de 

historische omgeving 

e  De bouwmassa van belang is in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de historische 

nederzettingsstructuur. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

e  Behoud van de dakvorm richting 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

e _ Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

[ Nummer: 1903-GBE047 E 

Naam: Nvt. 

Adres: Klompenstraat 6 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XXa 

Oorspronkelijke functie: woonhuis 

Typering 

Woonhuis met ondiepe hoofdbouwmassa, dat kenmerkend is voor de woonhuizen uit het begin van de 

20° eeuw. De voorgevel is voorzien van decoratief metselwerk. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het pand dateert uit het begin van de 20° eeuw en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

De compositie en het decoratieve metselwerk van de voorgevel in historische zin van betekenis is 

vanwege de esthetische kwaliteit hiervan. 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling, de geleding en het decoratieve metselwerk van de voorgevel 

ging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om het oorspronkelijke indeling, 

materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 

  



  

beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE048 

Naam: Nvit. 

Adres: Klompenstraat 4 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XxXb 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Voormalige boerderij met woonhuis onder een dak. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Hetobject van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e _ Het pand dateert uit de tweede helft van de 20° eeuw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

e _ Het pand van belang is vanwege de typologische kenmerken waarbij bedrijfsgedeelte en woning 

onder een dak zijn samengebracht. 

e _ De bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf bewaard en 

herkenbaar is gebleven. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

Kerngegevens 

[Nummer: _ 1903-GBE049 

Naam: Nvit. 

Adres: Linderweg 2 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: xIxd 

boerderij         
  

Typering 

Boerderij daterende uit het laatste kwart van de 19e eeuw. De boederij bestaat uit een woongedeelte 

rechts en bedrijfgedeelte met grote inrijpoort links. Boven de poort s een beeldnis aanwezig 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een socíaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e _ Het pand dateert uit het einde van de 19° eeu en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

e Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

e  Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e  De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

e _ Behoud van het beeldje n de voorgevel 

e _ Behoud van de oorspronkelijke indeling van de ramen en deuren 



beeldbepalend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  
  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE050 

Naam: Nvit. 

Adres: Linderweg 4 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: boerderij 

Typering 

Z-vormige boerderij. Het L-vormige bouwvolume met woonhuis aan de straat staat reeds aangegeven op 

de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw. De gevel si voorzien van decoratief pleisterwerk 

in blokmotief en blokkozijnen met luiken. De vakwerkschuur die paralel aan het woonhuis op het 

achterrein staat dateert uit de 2e helft van de 19e eeuw. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het woonhuis dateert van voor 1800 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden 

is gebleven. 

Het vakwerkschuur dateert ut de tweede helft van de 19° eeuw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven 

De compositie en het decoratieve pleisterwerk van de voorgevel in historische zin van betekenis is 

vanwege de esthetische kwaliteit hiervan. 

Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Behoud van het decoratieve pleisterwerk van de voorgevel 

Behoud van blokkozijnen en ramen van de voorgevel 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om het oorspronkelijke indeling, 

materiaalgebruik en de detaillering te behouden of te herstellen 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

| Nummer: 1903-GBE051 ë 

Naam: Nvit. 

Adres: Linderweg 8 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXB 

Oorspronkelijke functie: onderdeel boerderij 

Typering 

De schuur staat voor een deel reeds aangegeven op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e 

eeuw en vormde vroeger een geheel met de schuur aan de westzijde (nr 1903-GBE052) De schuur werd in 

de 2e helft van de 19e eeuw vergroot (zie kadastrale kaart 1880) en is daarna in deze omvang behouden. 

Foto 

    



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling; de schuur is een restant van de oorspronkelijk agrarische 

bebouwing van Eckelrade 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het pand dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

… 

Behoud van de bouwmassa, dakvorm en richting 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  
  

  

    

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE052 

Naam: Nvt. 

Adres: Linderweg 10 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: <1800 

Oorspronkelijke functie: onderdeel boerderij 

  

Typering 

Voormalige stal en restant van een (grotere) schuur, die beide reeds op de kadastrale minuut kaart uit het 

begin van de 19e eeuw staat aangegeven. De schuur vormde vroeger een geheel met de schuur aan de 

oostzijde (nr 1903-GBE051) 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling; de schuur is een restant van de oorspronkelijk agrarische 

‘bebouwing van Eckelrade 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het pand dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, n relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Op basis van de kadastrale minuutkaart en uiterlijke kenmerken van het pand is gebleken dat het 

pand mogelijk een oudere kern heeft die van bouwhistorische betekenis is en vanwege ouderdom 

zeldzaamheidswaarde heeft 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa, dakvorm en richting 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: ! _ | 1903-GBE053 e 

Naam: Nvit. 

Adres: Linderweg achter 108 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XIXd-Xxa 

Oorspronkelijke functie: onderdeel boerderij 

Typering 

Schuur die dateert uit het einde van de 19e of het begin van de 20e eeuw. Het betreft een langgerekt 

volume evenwijdig en terugliggende van de weg, met in de voor- en achtergevel een grote poort 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

. 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling; de schuur is een restant van de oorspronkelijk agrarische 

bebouwing van Eckelrade 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het pand dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het pand van belang is vanwege de toegepaste streekeigen bouwmaterialen en constructiewijzen 

De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa, dakvorm en richting 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE054 u | 

Naam: Nvt. 

Adres: Linderweg 16, 16A en 16B 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: xXa 

Oorspronkelijke functie: boerderij     
  

  

Typering 

Boerderij, reeds gedeeltelijk op de kadastrale kaart uit 1880 staat aangegeven , maar in de huidige vorm 

dateert uit het eerste kwart van de 20e eeuw, Het pand kenmerkt zich door ondiepe bouwmassa's die 

kenmerkend is voor de bouwperiode. De boerderij bestaat uit een tweelaags woonhuis evenwijdig aan de 

weg en diverse stallen haaks op de weg. De binnenplaats is aan de voorzijde afgesloten door een muur 

met inrijpoort en bevat aan de achterzijde een schuur. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert uit de eerste helft van de 20° euw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

De compositie van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Behoud van de oorspronkelijke indeling van de ramen en deuren 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Kerngegevens 

Nummer: 1903-GBE055 e 

Naam: NV.t. 

Adres: Linderweg 20en 20a 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XXa 

Oorspronkelijke functie: boerderij/woonhuis 

Typering 

Pand, daterende uit het eerste kwart van de 20e eeuw, met oorspronkelijk een woonfunctie en een 

beperkt agrarische functie. Het betreft tweelaagse hoofdbouwmassa met links het symmetrische 

woongedeelte en rechts het bedriifsgedeelte dat zowel in de voor als achtergevel i voorzien van een 

poort. De toegangen in de voorgevel zijn voorzien van rondbogen. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

e Het pand dateert uit de eerste helft van de 20° euw en de bouwmassa in de historische 

verschijningsvorm behouden is gebleven. 

e De compositie van voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

e _ Het pand van belang is als specimen in de ontwikkeling van de boerderijbouw. 

e De historische bouwmassa, ondanks dat het pand diverse wijzigingen heeft ondergaan, relatief gaaf 

bewaard en herkenbaar is gebleven. 

e _ De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, n relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e _ Behoud van de bouwmassa 

© Behoud van de dakvorm richting 

© _ Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

© _ Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

e Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

« Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om het oorspronkelijke indeling en 

materiaalgebruik te herstellen 



beeldondersteunend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

      
  

Kerngegevens 

Nummer: _ | 1903-GBE056 

Naam: Nvt. 

Adres: Linderweg 24 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: XxXa 

Oorspronkelijke functie: boerderij/woonhuis 

Typering 

Pand, daterende uit het eerste kwart van de 20e eeuw, met oorspronkelijk een woonfunctie en een 

beperkt agrarische functie. Het betreft een ondiepe hoofdbouwmassa die kenmerkend is voor de 

bouwperiode. Het pand is voorzien van grof decoratief pleisterwerk in blokmotief en met 

raamomlijstingen. Links in de voorgevel het bedrijfsgedeelte met kleine poort en hooiluik. Rechts iin de 

voorgevel het woonhuis met symmetrische indeling 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zi    historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het pand dateert uit het begin van de 20° eeuw en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm 

behouden is gebleven. 

De bouwmassa en dakrichting , ondanks wijzigingen, bijdraagt aan de beleving van de historische 

nederzettingsstructuur 

De compositie van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de voorgevel 

Behoud van de oorspronkelijke indeling van de ramen en deuren 



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

  

Kerngegevens 

[ Nummer: 1903-GBE057 u . ] 

Naam: N 

Adres: Klompenstraat 16 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: 1843 

Oorspronkelijke functi pastorie         
  

Typering 

Voormalige statige pastorie van Eckelrade, gelegen achter de kerk en daterende uit 1843. De bouwmassa 

is twee lagen hoog, gedekt door een zadeldak dat is voorzien van forse schoorstenen. Tegen de rechter 

zijgevel aan aanbouw onder een lessenaarsdak, De symmetrische voorgevel heeft in het midden nog de 

oorspronkelijke voordeur met bovenlicht, die is voorzien van hardstenen omlijsting. De ramen zijn 

vernieuwd en hebben hardstenen onderdorpels. 

Foto 

  



Waardering: 

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Het object van betekenis is als onderdeel van en ondersteunend aan de historische gegroeide 

nederzettingsstructuur 

Het object, ondanks dat de bouwmassa (grotendeels) is herbouwd, voor de beleving van de 

historische omgeving 

Het object een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

Het pand dateert uit 1843 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

De compositie en het statige karakter van de voorgevel in historische zin van betekenis is vanwege de 

esthetische kwaliteit hiervan. 

Het pand van belang is vanwege kenmerken van het streekeigen bouwen 

Het object een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de ouderdom en de gaafheid van het 

object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

Bij wijziging of aanpassing van de ramen en deuren is het wenselijk om het oorspronkelijke indeling, 

materiaalgebruik en de detaillering te behouden ofte herstellen 

  



beeldvormend bouwwerk 

  

  

  

  

  

Kerngegevens 

Nummer: u 1903-GBE058 u 

Naam: NvE x 

Adres: Keerestraat 2 

Plaats: Eckelrade 

Kerndatering: 1951 
  

  Oorspronkelijke functie:   boerderij/woonhuis   
  

Typering 

Typische wederopbouw boerderij uit 1951, die de ontwikkelingen van de landbouw direct na de tweede 

wereld oorlog weergeeft. 

Foto 

  

  



  

Het object is cultuurhistorisch waardevol vanwege zijn historisch-ruimtelijke samenhang, 

architectuurhistorische, en / of architectonische waarden en/of (cultuur)historische waarden en meer in 

het bijzonder omdat: 

e Het object van belang is voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal- 

economische en ruimtelijke ontwikkeling 

e _ Het pand van belang is als specimen in de ontwikkeling van de boerderijbouw. 

e Hetobject een bijzondere beleving heeft voor de identiteit van de omgeving 

e Het pand dateert uit 1951 en de bouwmassa in de historische verschijningsvorm behouden is 

gebleven. 

e _ De compositie van de gevels in hístorische zin van betekenis is vanwege de esthetische kwaliteit 

hiervan. 

°  Hetobject een hoge mate gaafheid bezit. Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft 

veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven. 

e  De bouwmassa een historische zeldzaamheid bezit, in relatie tot de plaats in de ontwikkeling van de 

boerderijbouw en de gaafheid van het object. 

Uitgangspunten voor behoud van waarden: 

e Behoud van de bouwmassa 

Behoud van de dakvorm richting 

Behoud van het materiaal en de kleur van de dakbedekking 

Behoud van het materiaal en de kleur van de gevels 

Behoud van de indeling en geleding van de gevels 

e _ Behoud van de oorspronkelijke indeling van de ramen en deuren 

… 
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