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Typering:  
 
Voormalige T-BOERDERIJ uit 1921 met een oudere kern. De boerderij bestaat uit 
een dwarsgeplaatst voorhuis (nr. 30) met achterhuis (30a). De bescherming 
heeft betrekking op het voorhuis en het exterieur van het achterhuis.  
  
Historie en ligging:   
 
Deze sobere voormalige T-boerderij genaamd De Schutte dateert in de huidige 
vorm uit 1921 doch bezit een oudere kern. In 1921 werd het voorhuis gebouwd 
met in detaillering invloeden van de neorenaissancestijl en werd het achterhuis 
opgehoogd. Bij de bouw van het voorhuis zijn waarschijnlijk delen van een ouder 
voorhuis in de nieuwbouw geïntegreerd. In de Tweede Wereldoorlog heeft het 
pand schade opgelopen aan de rechterzijde dat weer is hersteld.  
De bijgebouwen zijn in de loop der jaren verdwenen dan wel ingestort zoals de 
aangebouwde schuur. De boerderij is gebouwd in een traditionele trant met 
elementen die aan de neorenaissancestijl zijn ontleend. Opvallend is het nog gaaf 
bewaarde interieur van het voorhuis. Het achterhuis is niet meer in gebruik als 
stal maar is herbestemd tot woning. De erfaanleg is deels nog oorspronkelijk. De 
boerderij is gelegen in het buitengebied ten zuidoosten van Silvolde aan de 
zuidzijde van de Dinxperloseweg. 
 
Plattegrond en opbouw:  
 
De voormalige boerderij is gebouwd op een T-vormige plattegrond en heeft een 
tweelaags dwarsgeplaatst voorhuis onder een schilddak met de nok haaks op de 
weg. Op de nokeinden bevinden zich bakstenen schoorstenen. Het achterhuis is 
voorzien van een aan de zijde van de achtergevel afgewolfd zadeldak met de nok 
evenwijdig aan de weg. Ter hoogte van de splitsing van voorhuis (nr.30) en het 
achterhuis (nr. 30a) is een schoorsteen geplaatst. De daken zijn omstreeks 2001 
gedekt met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De boerderij is opgetrokken 
in rode baksteen gemetseld in kruisverband. De gevels zijn voorzien van een 
omlopende gepleisterde grijs gesausde plint.  
 
Voorgevel: 
 
De zorgvuldig gedetailleerde asymmetrisch ingedeelde voorgevel van de 
boerderij is vijf traveeën breed en heeft in de vierde travee de ingang. De ingang 
bestaat uit een door een korfboogje afgesloten inpandig portiek dat voorzien is 
van een paneeldeur met een glasruit en een achtruits bovenlicht. De overige 
traveeën van de begane grond bezitten ieder een venster met een in T-
schuifraam waarbij het bovenlicht van een achtruits indeling is voorzien. De 
duimen waaraan de opgeklampte luiken hingen zijn nog aanwezig in de gevel. De 
verdieping is voorzien van drie kleinere vensters met stolpramen en drieruits 
bovenlichten. De vensters worden afgesloten door blinde segmentboogjes met 
gepleisterde van een ruitmotief voorziene boogvelden. De gevel heeft vier 
decoratieve ijzeren muurankers die het jaartal 1921 vormen. Op het dakvlak zijn 
zonnecollectoren geplaatst.  
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Linker zijgevel: 
 
De linker zijgevel van het voorhuis heeft op de begane grond twee vensters als in 
de voorgevel. De ramen zijn hier echter uitgevoerd als zesruits schuiframen. De 
verdieping bezit een venster dat voorzien is van een vierruits schuifraam. Het 
rechter, iets terugspringende deel van het achterhuis heeft een tweeruits raam, 
een aangepaste houten deur en een aangepast stalraam. In dit rechtergedeelte 
van het dakvlak (behorende tot nr. 30) bevinden zich drie dakramen. Het 
linkerdeel van het achterhuis (nr.30a) bevat vier getoogde verticaal geplaatste 
vensters, een deur en raam. Deze gevel is vernieuwd. Ter hoogte van de deur en 
het raam is een houten overkapping tegen de gevel geplaatst. Het dakvlak bevat 
in het linkergedeelte van het dakvlak drie grotere en twee kleinere dakramen. Er 
zijn tevens zonnecollectoren geplaatst. 
 
Achtergevel:  
 
Alle ramen van de achtergevel van de voormalige boerderij zijn na 2001 
vervangen. Het getoogde staldeurtje uiterst links is vervangen door een getoogd 
venster dat reikt tot aan de grond en het voormalig getoogd zesruits ijzeren 
stalraam is vervangen door een getoogd enkelruits raam. De door een korfboog 
afgesloten deeldeuropening met deeldeuren zijn vervangen door een getoogde 
glazen pui. Aan weerszijden van de deeldeuropening bevindt zich een halfrond 
afgesloten zevenruits stalraam. Rechts bevond zich een door een korfboog 
afgesloten opening met staldeur, deze is eveneens vervangen door een glazen 
pui die reikt tot aan de grond. In de geveltop bevindt zich een dubbel raam op de 
plek van het voormalig dubbel hooiluik, met aan weerszijden een klein halfrond 
stalraam. 
 
Rechter zijgevel:  
 
De rechter zijgevel van het voorhuis heeft op de begane grond twee vensters  
waarbij het linker venster voorzien is van een stolpraam met een achtruits 
bovenlicht en het rechter venster voorzien is van een kruiskozijn met twee 
draairamen en twee vierruits bovenlichten. De vensters zijn voorzien van 
opgeklampte luiken. De verdieping bezit twee vensters als in de voorgevel. De 
gevel van het achterhuis (behorende bij nr. 30) heeft links een opgeklampte deur 
met een rechts hieraan gekoppeld vierruits raam. Vervolgens volgt een klein 
raam en een zesruits ijzeren stalraam. Haaks tegen de gevel is een muurtje 
geplaatst, waarschijnlijk restanten van de oude mestvaalt. Boven dit muurtje is 
een houten overkapping tegen de zijgevel geplaatst. Na dit muurtje begint het 
gedeelte van de rechterzijgevel van het achterhuis behorende bij nr. 30a. De 
twee staldeuren zijn vervangen door verticaal geplaatste hoge getoogde 
enkelruits ramen en de twee stalraampjes hebben een nieuwe invulling van 
enkelruits ramen gekregen. Geheel rechts is een deur geplaatst. In het dakvlak 
zijn vijf dakramen aangebracht.  
 
Interieur: 
 
Het interieur van het voorhuis bevat nog grotendeels de oorspronkelijke indeling. 
De woonkamer bevat een potscheurenvloer, een schouw met betegelde wanden, 
een houten schoorsteenmantel en kasten. Opmerkelijk is het achthoekige 
raampje naar de gang. Het voorhuis is verder nog voorzien van paneeldeuren, 
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een origineel plafond in de hal, terrazzovloer en grotendeels originele kozijnen 
met beslag. De keuken is voorzien van betegelde lambriseringen en houten 
schoorsteenmantel. De inrichting van het achterhuis is in het gedeelte behorende 
bij nr. 30 nog gedeeltelijk oorspronkelijk. Er is een muur aangebracht in het 
achterhuis zodat er een tweede woning kon worden gerealiseerd. De gebinten 
zijn hierbij grotendeels in het zicht gelaten in het gehele achterhuis. Verder is het 
interieur van het achterhuis behorende bij nr. 30a sterk gewijzigd.  
 
Reden van plaatsing 
 
Voormalige T-BOERDERIJ uit 1921 met een oudere kern.  
 
Architectuurhistorische criteria: 
 
- Het object is van belang voor de gemeente Oude IJsselstreek in het algemeen 

en voor het dorp Silvolde in het bijzonder als een goed en relatief zeldzaam 
voorbeeld van een in een traditionele trant gebouwde, vroeg twintigste eeuwse 
T-boerderij uit 1921 met een oudere kern. De detaillering van het voorhuis 
vertoont enige invloed van de neorenaissancestijl. Ondanks dat het achterhuis 
sterk gewijzigd is, is de hoofdvorm bewaard gebleven. Daarmee vormt het 
samen met het voorhuis een belangrijk onderdeel van de gehele boerderij. 

- De boerderij bezit in het voorhuis, ondanks de wijzigingen, een voor de 
bouwtijd karakteristieke detaillering en materiaalgebruik waarbij met name de 
toepassing van gedecoreerde gepleisterde boogvelden opvalt.   

- De boerderij bezit in het voorhuis nog diverse oorspronkelijke interieur-
elementen waaronder een woonkamer met een potscheuren vloer en een 
schouw. 

 
Stedenbouwkundige criteria: 
 
-  De boerderij vormt een markant element in het historisch gegroeide 

buitengebied ten zuidoosten van het dorp Silvolde en is van bijzonder belang 
voor de instandhouding hiervan. De boerderij heeft een ensemblewaarde met 
de tegenoverliggende hallehuisboerderij Dinxperloseweg 32.  

 
Algemeen historische criteria: 
 
- De boerderij is van algemeen historisch belang als tastbaar stuk geschiedenis 

van het agrarische leven in de vroege twintigste eeuw in de Achterhoek in het 
algemeen en in de gemeente Oude IJsselstreek in het bijzonder. Als zodanig 
bezit de boerderij zeldzaamheidswaarde.  
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Afbeeldingen  
 

 

 
Voorgevel. 
 

 
Linkerzijgevel voorhuis. 
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Linkerzijgevel achterhuis. 

 
Achtergevel. 
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Rechterzijgevel achterhuis. 
 

 
Rechterzijgevel voorhuis. 
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Interieur voorhuis: woonkamer met houten schouw, kast, tegels en potscheuren vloer. 
 

  
Interieur voorhuis: hal met terazzo vloer        Het achterhuis is in 1921 opgehoogd.  
en houten plafond.      
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Interieur voorhuis: achthoekig raampje tussen woonkamer en hal.  
 

 
Interieur achterhuis, de gebinten zijn deels nog zichtbaar. 
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