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Laan van Rijckevorsel 16 
 
Oorspr. functie  : Boerderijcomplex (“Zwanendrift”). 
Huidige functie  : Complex met woonboerderij 
Alg. omschrijving  : Boerderijcomplex met erf, bestaande uit hoofdgebouw en bijge-

bouwen (zomerhuis, hooiberg, toegangshek en schuur). De boer-
derij heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag hoog 
onder een zadeldak met pannen (voorste deel), riet (middelste 
deel) en golfplaten (achterste deel). De monumentenbescherming 
van het achterste deel beperkt zich tot de hoofdvorm. 

Gevels  : De symmetrische voorgevel is opgemetseld van rode baksteen in 
kruisverband en ligt op een verhoging. De gevelopeningen in de 
voorgevel zijn licht getoogd en worden afgesloten door anderhalf 
steens strekken. In het midden bevindt zich boven de hardstenen 
stoep een deuropening met aan weerszijden hiervan een venster-
opening. In de topgevel is een grotere vensteropening gesitueerd. 
De gevel wordt afgesloten met een rijk geornamenteerde wind-
veer. De linker zijgevel van het voorhuis is grotendeels blind, in 
de rechter zijgevel bevinden zich verscheidene vensteropeningen 
met verschillende afmetingen. In de muurgedeelten van het ach-
terhuis zijn verscheidene licht getoogde stalvensters en staldeuren 
aangebracht.  
Het achterste deel is in het midden van de 20ste eeuw herbouwd. De rechterzij-
gevel met hergebruikte steen in kruisverband, de linkerzijgevel en de achtergevel 
met nieuwe steen in Vlaams verband. 

Origineel voegwerk : Ja. 
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Vensters/deuren  : In de voorgevel bevinden zich in het midden dubbele deuren met 
glasvensters en roedenverdeling met aan weerszijden een 6-ruits 
schuifvenster. In de topgevel is een schuifvenster in kruisvorm 
met aan weerszijden een enkelruits zijlicht (zgn. engelenraam) 
geplaatst. Tussen de begane grond en de zolderverdieping zijn 
vier rozetankers aangebracht. De voorgevel wordt afgesloten met 
rijk versierde houten windveren met gevel- en hoekmakelaars. De 
linker zijgevel is door de nabijgelegen ligging van het zomerhuis 
moeilijk zichtbaar. In de rechter zijgevel zijn een keldervenster, 
twee 20-ruits schuifvensters en een groot, horizontaal geplaatst venster 
zichtbaar. In de gevels ter hoogte van het achterhuis zijn 6-ruits 
betonnen stalramen geplaatst. 

Originele kozijnen  : Gedeeltelijk 
Dak  : Het 19de eeuwse voorhuis wordt gedekt met gesmoorde, Oegst-

geester pannen (linker dakvlak) en tuile du Nord pannen (rechter 
dakvlak). Het oude middengedeelte van de boerderij is met riet 
gedekt. Het 20ste eeuwse achterste deel van de stal met golfplaten. In 
het rechter dakvlak zijn enkele kleine dakvensters en een, rietgedek-
te dakkapel aangebracht. In het linker dakvlak een hooiluik onder 
een rieten dakkapel. Op de nok staat een kleine, bakstenen 
schoorsteen. 

Bijz. bijgeb./hek  : Links van de boerderij bevindt zich het zomerhuis. Dit zomerhuis 
heeft een rechthoekige plattegrond, is één bouwlaag hoog onder 
een schilddak met gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse 
pannen. De symmetrische voorgevel met twee vensteropeningen 
wordt afgesloten met een kroonlijst. De gevelindeling van de 
linker zijgevel is aangepast, zonder al te zeer afbreuk te doen aan 
het geheel.  
Links van boerderij en zomerhuis staat een voormalige meerhoe-
kige hooiberg met bakstenen gevels en rieten kap. 
Op het achtererf een schuur zonder monumentale waarde. 
Het erf is bereikbaar via een toegangspoort, bestaande uit bakste-
nen postamenten met een natuurstenen top, en een smeedijzeren 
hek. 
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Groenaanleg  : Op het hooggelegen erf staan voor het woonhuis drie witte paar-
denkastanjes. Elders op het erf Hollandse linden, een gewone 
esdoorn, enkele zwarte elzen, een walnoot en twee schietwilgen. 
Open groene ruimte rondom het boerderijcomplex. 

Bijzonderheden  : De boerderij is in verschillende fasen gebouwd. Het middendeel 
vormt de oudste kern, en dateert vermoedelijk uit de 18de eeuw. 
Het voorste deel is uit ca. 1880. Het achterste deel van de stal is gebouwd 
in het midden van de 20ste eeuw als vervanger van een dwars aangebouwde 
wagenschuur. 

Motivatie  : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van bijzondere 
bouwstijlen en materiaalgebruik, en als uiting van tijdgebonden 
architectuur. Cultuurhistorisch een zeldzaam en gaaf voorbeeld 
van een agrarisch complex. 

Bouwjaar  : XIXB, met oudere kern. 
Score  : 18 
 




