Adres

Hoofdstraat 129, Midwolde

Opdrachtgever
Architect
Bouwjaar

Vanaf de late middeleeuwen

Bouwtype

(Kop-romp) boerderij

Bouwstijl
Huidige functie

Woonhuis en boerderij?

Voorm.
functie

Weem (pastorie) en boerderij

Beschrijving
Het pand De Weem (oorspronkelijke benaming voor pastorie) staat aan de
Hoofdstraat in Midwolde, tegenover de kerk. Het is een kop-romp boerderij en heeft
aan de voorzijde rechts een uitgebouwde kamer.
Het woongedeelte (de kop) bestaat uit één woonlaag met daarboven een zolder met
een zadeldak. De onderbouw is laat middeleeuws en is waarschijnlijk opgebouwd
met sloopmateriaal dat vrijkwam bij de afbraak van de vroegere pastorie of van
kerkelijke bezittingen in de omgeving. De voorgevel, een topgevel, is opgemetseld
met kloostermoppen. Hierboven is een schoorsteen met een traditioneel
schoorsteenbord. In deze gevel, die gericht is naar het zuiden en naar de kerk van
Midwolde, zijn twee vensters op de begane grond en twee kleine vensters op de
zolderverdieping. In de westelijke zijgevel zijn op de begane grond ook twee
vensters. De vensters hebben een roedeverdeling en op de begane grond zijn luiken
aangebracht. Om de woning zijn eenvoudige bakgoten op smeedijzeren beugels. De
goten zijn bekleed met zink.
Het huidige bedrijfsgedeelte (de romp) is gebouwd in 1857, te zien aan een jaartal
dat op de achtergevel is aangebracht. In de achtergevel is links een grote inrijdeur
met erboven een segmentboog. Op de lichte sluitsteen is een paard afgebeeld. Aan
de rechterkant is een gewone deur, ook met een segmentboog erboven met
eenzelfde sluitsteen. In de gevel zijn vier rondboogvensters met roedeverdeling. De
zijgevels zijn in de loop der tijd vernieuwd. Het van oorsprong rieten dak bestaat nu
uit golfplaten.
Selectiecriteria
1. Historisch belang

3. Beeldbepalend
Waardering
Voormalige pastorie van de vroegere hervormde gemeente Midwolde. Het object is
van gemeentelijk belang vanwege architectonische en met name cultuurhistorische
waarde
- als voorbeeld van een van origine Middeleeuwse pastorie die in fasen werd
verbouwd tot boerderij en tenslotte enkel een woonbestemming kreeg
- vanwege de achttiende eeuwse vormgeving van het vroeg zeventiende eeuwse
woongedeelte
- vanwege enkele bewaard gebleven zeventiende eeuwse elementen
- vanwege de inrichting van het aan de voorgevel grenzende woonvertrek

