




















Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: notariswoning / kantoor Gemeentelijk monument

Plaats: Stiens Huidige functie: Woonhuis Karakteristiek pand

Adres: Langebuorren 33 MIP-code: FR-LEE-82 indifferent

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

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader relevant specifiek toelichting   

Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           

betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ in de rooilijn van de Langebuorren

specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk

waarde in een groter geheel / ensemble                      ■ de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige

bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           

Architectonische beeldwaarde m.b.t

hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm

betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          ■ karakteristiek van het dwarsprofiel / symmetrie, ritmiek

kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van de hoofdvolumes

afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal

specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ modellering / vormplastiek  thematisch

aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend voorgevel vanaf de publieke ruimte

specifieke eigenschappen van de geleding                      

gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie

opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ traditioneel;  metselwerk, houten vensters en gebakken pannen 

betekenis van de kleurtoon                                           ■ de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing

typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  

karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ de bekroning, het portiek

betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ gehele casco 

Streekhistorische waarde

weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   

herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         

Cultuurhistorische en monumentale waarde

historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan de Langebuorren

kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        

representant kunsthistorische stroming / stijl               

representant architect / architectonisch oeuvre           

oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden ■ zowel oorspronkelijke functie als de architectuur

authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en de intrinsieke waarden in voldoende mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18

relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: 1907 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Architect:

Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 

































Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woning Gemeentelijk monument

Plaats: Stiens Huidige functie: woning Karakteristiek pand

Adres: Petterhusterdyk 3 MIP-code: geen indifferent

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

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader relevant specifiek toelichting   

Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           

betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ in zichtlijn van Kakewei

specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ de vorm op deze locatie

waarde in een groter geheel / ensemble                      

bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           

Architectonische beeldwaarde m.b.t

hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm

betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          ■ karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld

kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van het hoofdvolume 

afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal

specifieke kenmerken in de vormbehandeling                

aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte

specifieke eigenschappen van de geleding                      

gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie

opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)

betekenis van de kleurtoon                                           ■ lichtbruine baksteen en zwart vergl. Lucas ijsbrand pannen

typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  

karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ portiek, gootlijst en dakkapel

betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ redelijke mate van gaafheid (kap en metselwerk)

Streekhistorische waarde

weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   

herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         

Cultuurhistorische en monumentale waarde

historisch stedenbouwkundige context                       ■

kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        

representant kunsthistorische stroming / stijl               

representant architect / architectonisch oeuvre           

oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden

authenticiteit van het object ■ de beeldwaarde 

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  14

relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca 1890 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Architect:

Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 



















Gemeente: Leeuwarderadeel Oorspr. functie: woonhuis Gemeentelijk monument

Plaats: Stiens Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand

Adres: P. Jurjensstrjitte 46 MIP-code: FR-LEE-69 indifferent

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

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader relevant specifiek toelichting   

Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.           

betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ de onderlinge plaatsing van objecten / rooilijn of willekeurig

specifiek accent in het omgevingsbeeld                         ■ beeldmerk

waarde in een groter geheel / ensemble                      de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige

bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit           de invloed van en op de directe omgeving

Architectonische beeldwaarde m.b.t

hoofdvorm: massa- of volume werking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm

betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel          

kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw                ■ compositorische samenstelling van de hoofdvolumes

afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ goede verhoudingen van de hoofdafmeting en de schaal

specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ vorm topgevels 

aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar

specifieke eigenschappen van de geleding                      

gehalte van de gevelcompositie                                      ■ vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie

opmaak

kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik                ■ traditioneel materiaalgebruik

betekenis van de kleurtoon                                           ■ bruinrode baksteen met witte speklagen, zwart geglazuurde dakpannen

typerend kleurgebruik / variaties / nuances                  ■ witte speklagen en aanzetstenen in segmentbogen

karakterisitieke detaillering / ornamenten                        ■ bekroning op trapgevel, portiek 

betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid          ■ authentieke onderdelen zijn kwetsbaar (voegwerk, vensters)

Streekhistorische waarde

weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling   

herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit         

Cultuurhistorische en monumentale waarde

historisch stedenbouwkundige context                       ■ aan spoor op hoeklocatie 

kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament        

representant kunsthistorische stroming / stijl               ■ in trant van neo-renaissance

representant architect / architectonisch oeuvre           

oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden

authenticiteit van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate authentiek

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  18

relevant: als het aspect concreet in beeld is.

Bouwjaar: ca 1900 specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Architect:

Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar 








































