
 
 
 
 
 
 

 

 

Oude Deventerstraatweg  28 Uit 1939 daterende middenstandsvilla die is uitgevoerd in een zakelijke trant. 
Het bouwwerk heeft een samengestelde plattegrond, is deels één- en deels 
tweelaags, en voorzien van roodgedekt zadeldaken. Afwisselende en 
asymmstrische gevelindelingen, met ramen met roedenverdeling. De stalen 
ramen zijn vervangen door kunststof, en aan de rechterzijde bevindt zich een 
later toegevoegde uitbouw. Toch is het authentieke karakter goed behouden 
gebleven. Het object is van architectuurhistorisch belang en 
vertegenwoordigt bovendien beeldwaarde.   

██ 

 

Oude Deventerstraatweg  53 Boerderij uit omstreeks 1890-1900 die deel uitmaakt van de in hoofdzaak uit 
burgerhuizen bestaande lintbebouwing langs de Oude Deventerstraatweg. 
Dit hallehuisboerderijtje heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag 
en een afgewolfd zadeldak. Bakstenen gevels en vensters met luiken. Het 
pand onderging een aantal vernieuwingen, maar het authentieke karakter 
bleef goed herkenbaar. Relict uit de prestedelijke periode van het gebied. De 
later toegevoegde en naastgelegen houten schuur heeft geen bijzondere 
waarde.  

██ 

 

Oude Deventerstraatweg  90-92 Uit 1919 daterende dubbele middenstandsvilla die deel uitmaakt van de 
historische lintbebouwing langs de Oude Deventerstraatweg. Het pand is 
opmerkelijk vormgegeven, in een aan de Jugendstil verwante trant. Gaaf 
bewaard gebleven karakter. De bouwmassa heeft een samengestelde 
plattegrond, twee bouwlagen, een gezwenkte mansardekap en een plat dak. 
In het oog vallende toren met een gezwenkte mansarde. Symmetrische 
voorgevel met topgevel. Van architectuurhistorisch en beeldend belang.   
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Schellerweg  33 Winkelpand met bijbehorende woning uit 1895. Het bouwwerk heeft een 
samengestelde plattegrond, één bouwlaag en een scbilddak met 
pannendekking. Uitgevoerd in neorenaissancetrant, met speklagen en 
vensterbogen. Links in de voorgevel bevindt zich het oude etalagevenster. 
Gaaf bewaard gebleven karakter, met architectuurhistorische en 
typologische waarde. Markante hoekligging bij de aansluiting op de 
Grenslaan, met belangrijke beeldwaarde.  

██ 

 

Schellerweg  110.1 en 
110.2 

Dubbele landarbeiderswoning uit 1850, opgezet als een klein 
hallehuisboerderijtje. Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een 
afgewolfd zadeldak. De voorgevel is uitgevoerd als een lijstgevel met 
hoofdgestel en heeft een symmetrische indeling met twee ingangen en twee 
vensters. In de loop van de tijd onderging het object een aantal 
(detail)wijzigingen. Van cultuur- en architectuurhistorisch belang als een 
waardevol relict uit de prestedelijke periode van het gebied. Markante 
hoekligging, met hoge beeldwaarde.  
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Zwarteweg  22 Hallehuisboerderijtje uit 1918, deel uitmakende van de lintbebouwing langs 
de Zwarteweg. Door de schuine ligging ten opzichte van de straat, verwijst 
dit object nog aan de oude perceelsverkaveling uit de prestedelijke periode. 
Het object heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een 
afgewolfd zadeldak. In de detaillering vernieuwd. Beeldwaarde.  
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Zwarteweg  26 Hallehuisboerderijtje uit omstreeks 1920, dat door zijn schuine ligging ten 
opzichte van de straat nog naar de oude perceelsverkavelingen verwijst. Het 
object heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag, bakstenen gevels 
en een afgewolfd zadeldak met pannendekking. In de voorgevel drie vensters 
met luiken. Waardevol relict uit de prestedelijke periode, zowel in de 
hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven. Beeldwaarde.  
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Zwarteweg  57 Binnen de lintbebouwing aan de Zwarteweg vormt deze boerderij een relict 
uit de prestedelijke periode van het gebied. Het gaat om een vrij gaaf 
bewaard gebleven voorbeeld van een T-boerderij uit omstreeks 1890. Er 
vond enige vernieuwing plaats maar het authentieke karakter is nog altijd 
goed herkenbaar. Ligging in een bijbehorende diepe voortuin.  
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