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Gemeente: Weststellingwerf
Plaats:
Spanga
Adres:
Spangahoekweg 56

Oorspr. functie: café - logement
Huidige functie: café
MIP-code:
FR-WES-372

naam: De Veehandel

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent

Kadaster: ODT L 218 / 219

Objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier
te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.
begrippenkader

relevant specifiek

toelichting

Situatieve ruimtelijke beeldwaarde
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld
waarde van het object in een groter geheel / ensemble
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving

■
■

vrijstaand aan de Spangahoekweg, op de hoek bij de N351 gelegen
karakteristiek door gevel detaillering

■

beeldbepalend in de omgeving door bouwstijl, volume en ligging

■
■
■
■

een bouwlaag en zolderverdieping onder schilddak
homogeen volume op rechthoekige plattegrond, parallel aan de weg gelegen
middelgroot dorpscafé
symmetrische voorgevel met ronde vormen en met hoekige vormen, te herkennen
in afgeronde vensters maar strakke uitdrukking door penanten en hoekpilaster

■
■

frontgevel met daarin de entree duidelijk naar de openbare weg gericht
horizontale belijning door gestuukt basement, kroonlijst en speklagen bij onderdorpel
verticale belijning door de hoekpenanten en middenpartij
volledig symmetrische gevel, entree centraal gelegen, daarboven de dakkapel, aan
weerszijden twee vensters; alle maten komen overeen. Goede maat- en vlakverhouding

Architectonische beeldwaarde
hoofdvorm: massa- of volumewerking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang
specifieke kenmerken in de vormbehandeling
aanzichten

betekenis van de gerichtheid
specifieke eigenschappen van de geleding
gehalte van de gevelcompositie

■

opmaak

karakteristiek materiaal / -toepassing

■

typerende kleurtoon / kleurtoepassing
karakteristieke detaillering / ornamenten

■
■

betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid

■

kruisverband metselwerk met snijvoeg, houten vensters, deels nog de platte Friese pan,
stucwerk ornamentiek rondom de vensters
roodbruine baksteen, wit basement en penanten, zwarte pan, witte vensters en kroonlijst
penanten, pilasters, stucwerk omlijsting dakkapel en vensters met roedes,
basement, levensboom in bovenlicht dakkapel, twee hoekschoorstenen
dakkapel met levensboom, authentieke dakpan, authentieke vensters en omlijstingen

Cultuurhistorische en monumentale waarde
historisch stedenbouwkundige context

■

typerende kunsthistorische stroming of stijl
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische waarden
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object

■

in de oorspronkelijke structuur van Spanga, langs de Spangahoekweg, de doorgaande
route van de P. Stuyvesantweg door Spanga richting de Lindedijk
in de trant van het eclecticisme (elementen van het neoclassicisme)

■

beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate authentiek

■

de oorspronkelijke functie

Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling
representant architect / architectonisch oeuvre
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit

x1

x2

TOTAALSCORE:

relevant: als het aspect concreet in beeld is.

20
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1880
Huidige bouwtechnische toestand:
Opmerkingen:
Datum opname: oktober 2009 / 18-10-2010

de technische toestand is matig tot slecht.
de betonpannen op het voorschild zijn een aantasting van de beeldwaarde en authenticiteit
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Redengevende omschrijving:
In circa 1880 werd langs de belangrijkste route
vanuit Wolvega naar het westen, nu de Pieter
Stuyvesantweg, een café en logement geopend.
Het café is gelegen aan de zuidzijde van de
doorgaande weg op ruime kavel in het dorp
Spanga ten zuiden van Scherpenzeel.
Het café is duidelijk opvallend, markant aanwezig,
door de eclectische bouwstijl en de daar
bijbehorende decoraties en de neoclassicistische
uitstraling. Het aangebouwde deel is uitgesloten
van bescherming.
Het café is gebouwd als homogeen volume op
rechthoekige plattegrond, parallel aan de
Spangahoekweg en dus haaks op de Pieter
Stuyvesantweg. Het volume bestaat uit één
bouwlaag en zolderverdieping onder schilddak.
De gevelcompositie kenmerkt zich door het
vloeiende vormenspel. Hoekige vormen als de
driehoekvormige daklijst van de dakkapel, de
roedes in de vensters, de hoekpilasters, de entree
en de dakkapel; afgewisseld met de ronde
vormen als korfboogvormige bovenlichten en het
rondboogvormige venster (met omlijsting) in de
dakkapel.
Ook kenmerkend is het lijnenspel in de gevel. De
horizontale belijning is zichtbaar in het stucwerk
basement, de stukwerk speklaag ter hoogte van
de onderdorpels, de kroonlijst en de daklijst. De
verticale belijning is zichtbaar door de penanten
naast de entree en de koekpilasters.
De gevel is symmetrisch, met centraal de entree

waarboven de dakkapel welke door de gestuukte
penanten (muurdammen) met verticale vlakken,
uitsparingen en profileringen. Aan weerszijden
twee, aan de bovenzijde afgeronde geprofileerde
raamvensters met roedeverdeling.
Het café is gebouwd in roodbruine baksteen in
kruisverband met oorspronkelijk snijvoegwerk en
bezit een gestuukt basement. Aan de voorzijde
van de zijgevels zitten identieke vensters. Op het
dak liggen deels authentiek platte Friese pannen
en vorsten en deels betonpannen.
Stucwerk is in de gevel gebruikt voor de
ornamenten rond de vensters, de penanten /
pilasters en de kroonlijst.
Karakteristiek zijn: de omlijsting van de dakkapel,
de vensters, de levensboom in het bovenlicht van
het venster van de dakkapel en de twee
authentieke schoorstenen, waarvan de
schoorsteenborden zijn verdwenen.
Advies met betrekking tot bouwkundige staat en
onderhoud:
Bouwkundige staat van het pand is matig tot
slecht. Het verdient aanbeveling om de
technische toestand te verbeteren en het
bovenlicht en de schoorsteenborden weer in ere
te herstellen.
Motivatie:
Het pand is van algemeen belang als
gemeentelijk monument door:
•
de situering langs de Spangahoekweg;
•
De architectonische gaafheid en esthetische
kwaliteit van het ontwerp met decoraties;
•
de functie en de geschiedenis;
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