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Redengevende omschrijving 

Beschrijving.  
Boerderij op 'Landgoed Hofgoed/Wasven' in 1941 (blijkens muurankers) gebouwd voor A.F. Philips 

naar ontwerp van W. P. C. en D. E. C. Knuttel architecten uit  Deventer. De boerderij diende voor het 
beheer van het omvangrijke grondbezit dat Philips in deze omgeving had verworven en maakte deel 
uit van een landgoed bij het inmiddels verdwenen kasteel 's Hof, waarvan de beukenlaan is 

overgebleven. Het hoofdgebouw bestaat uit een langgerekt volume van een bouwlaag met kap. Het 
geheel is uitgevoerd als een langgevelboerderij, met toegangen tot woonhuis, stal en deel niet alleen 
aan de lange zijde die evenwijdig aan de straat is gelegen, maar ook aan de zijde die grenst aan het 

achtererf. De architectuur vertoont kenmerken van de landhuisstijl en het traditionalisme. De gevels 
zijn uitgevoerd in baksteen, behalve de deel, die is gepotdekseld. In de gevelindeling is de functie van 
de verschillende erachter gelegen ruimten af te lezen die ook in het interieur nog goed herkenbaar is. 

De kap wordt aan de oostgevel, waar zich het woonhuis bevindt beëindigd door een wolfseind, aan de 
westkant door een schilddak. De kap is gedekt met riet, alleen boven het woonhuis is het onderste 
gedeelte van het dakvlak met pannen gedekt. Op de nok boven de hooizolder bevindt zich een 

dakruiter voor de ventilatie. Boven het woonhuisgedeelte bevond zich aanvankelijk aan de voor- en de 
achterzijde een grote dakkapel, boven de stal en de deel twee kleine dakkapellen. In 1966 werd de 
boerderij in dezelfde stijl verbouwd waarbij in de lange gevel een groter raam werd aangebracht en 

wegens vergroting van het aantal slaapkamers het aantal dakkapellen tot vier werd uitgebreid, in 1970 
kwamen er aan de achterzijde nog twee bij. De gevels van het woonhuis- en stalgedeelte zijn wit 
geschilderd en hebben ramen met een kleine roedenverdeling, die op de begane grond zijn voorzien 

van luiken. De voordeur in het woonhuisgedeelte is voorzien van een bovenlicht.  In de oostgevel 
bevindt zich een gevelsteen met een afbeelding van 't Hof. Ter hoogte van de stal en de deel zijn 
voor- en achtergevel voorzien van poorten met dubbele deuren. Die in de achtergevel en de deeldeur 

in de voorgevel steken uit in het dakvlak dat ter plaatse een welving vertoont. Daarnaast is in voor- en 
achtergevel een aantal getoogde loopdeuren aangebracht, die evenals de voor- en achterdeur van het 
woonhuis uit twee delen bestaan. Bij de boerderij horen een veldschuur en een bakhuis. De schuur 

heeft bakstenen gevels aan drie zijden en een rieten kap met overstek. Aan de zijde van het erf is de 
schuur open. Het bakhuis is van baksteen en gedekt met pannen. Het erf is omgeven door 
beukenhaag en opgaand geboomte. 

Waardering.  
De boerderij is van algemeen belang uit een oogpunt van schoonheid en cultuurhistorische en 
wetenschappelijke waarde op grond van de volgende redenen. De boerderij is bijzonder gaaf van 

architectuur en zorgvuldig gedetailleerd. Zij heeft een bijzondere landschappelijke waarde door de 
samenhang met de omliggende weilanden en de ligging aan de beukenlaan. De boerderij geeft in zijn 
indeling en opzet samen met de bijgebouwen een goed inzicht in de vroegere agrarische 

bedrijfsvoering. Bovendien herinnert de boerderij aan de rol van Philips als grootgrondbezitter.  

  

  


