Achterweg – Zuid 52
Oorspr. Functie
Huidige functie
Alg. omschrijving

:
:
:

Gevels

:

Origineel voeg- :
werk
Vensters/deuren :

GM

Koetshuis ‘Ter Specken’.
Woonhuis
Pand op rechthoekige plattegrond, één bouwlaag hoog onder een
schilddak gedekt met rode en gesmoorde pannen. De voorgevel
heeft een asymmetrische gevelindeling, waarbij met name het uiterst rechter deel de authentieke verschijningsvorm heeft behouden. De overige gevels en gevelgedeelten zijn in de loop der tijd
aangepast.
De gevels zijn opgebouwd uit rode baksteen in onbekend verband.
De gevelindeling van de voorgevel is asymmetrisch met in het
linker deel een ingang met links een grote vensteropening en rechts
twee grote vensteropeningen. Het rechter deel bestaat uit een ingang met rechts ervan een kleinere vensteropening. Een grotere
vensteropening bevindt zich verder ter linkerzijde van deze tweede
ingang. Deze opening is aan weerszijden omgeven door een grote
dichtgezette opening. Het rechter gedeelte van de voorgevel is het
meest authentiek. Hier bevinden zich nog een hoge plint en oud
pleisterwerk over het metselwerk. In de voorgevel zijn eveneens
verscheidene muurankers van verschillende afmetingen aangebracht.
Niet bekend
In het rechter, oudste deel bevindt zich een houten deurkozijn met
10-ruits bovenlicht. Rechts hiervan bevindt zich een 20-ruits
schuifraam. De samengestelde kozijnen in het overige deel van de
voorgevel zijn modern en hebben een 4-ruits indeling. De linker
ingang heeft een geprofileerde omlijsting.

Aanvullingen Redengevende beschrijvingen gemeentelijke monumenten; gemeente Lisse

Originele kozijnen
Dak

:

Grotendeels vervangen

:

De dakconstructie wordt gevormd door een schilddak, gedekt met
zowel gesmoorde als rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen.
Op het voor-en het achterschild is een kleine dakkapel aangebracht.
Daarnaast zijn met name in het achterschild dakvensters gerealiseerd. Op de nok staan een drietal bakstenen schoorstenen.

Bijz. bigeb./hek :
Groenaanleg
:

Bijzonderheden

:

Motivatie

:

Bouwjaar

:

Op het nagenoeg onverharde erf staan veel oude bomen, waaronder Hollandse linden, zomereiken en treurwilgen. De siertuin is
ondergeschikt.
Op het terrein stond voorheen het 15e eeuwse leengoed ‘Huijs ter
Specke’. Het koetshuis is een laatste overblijfsel van dit landgoed.
Ondanks de veranderde gevelindeling is de oorspronkelijke opzet
nog herkenbaar.
Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van karakteristieke bouwstijl, als uiting van tijdgebonden architectuur. Cultuurhistorisch waardevol restant van regionale geschiedenis.
CA. XVIIIA.
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