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Typering 
 
Kleine directeurswoning van voormalige houtzagerij, gebouwd in het eerste 
decennium van de twintigste eeuw. Van de voormalige houtzagerij resteert 
een gedeelte van de opstallen en smalspoorrails. Deze vallen eveneens binnen 
de bescherming. De houten loods achter op het terrein valt niet binnen de 
bescherming maar deze is vanuit de ensemblewaarde van de voormalige 
houtzagerij echter wel van betekenis.  
 
Historie en ligging 
 
Het complex is prominent gelegen aan de Oude IJssel bij de ophaalbrug en 
sluis aan de oostelijke rand van het dorp Ulft. Tot aan het einde van de 
twintigste eeuw bevond zich aan de overzijde van de rivier een 
industrieterrein met van oorsprong een ijzergieterij. De houtzagerij had een 
prominente plek in het industriële, door (ijzer)industrie gedomineerde, hart 
van het dorp Ulft. De ligging van het complex, aan de Oude IJssel, is 
hoofdzakelijk bepaald door de mogelijkheid om hout via het water aan te 
voeren.  
 
De voormalige directeurswoning is aan het begin van de twintigste eeuw 
gebouwd door de heer Eppink. Op de topografische kaart uit 1914 is de 
directeurswoning met naastgelegen loods zichtbaar. Op een kaart uit 1927 
zijn beide objecten aanzienlijk vergroot. In het Interbellum is er een opslag- 
en droogloods tegen de achtergevel van de directeurswoning geplaatst. 
Hiervan resteert nu nog een klein gedeelte dat zich in de tuin van de 
voormalige directeurswoning bevindt. Op het terrein van de voormalige 
houtzagerij langs de Oude IJssel, bevinden zich spoorrails ten behoeve van 
het bedrijfstransport van het hout. Op de topografische kaarten uit 1914 en 
1936 is zichtbaar dat een kerkenpad loopt vanaf boerderij Deurvorst, via de 
houthandel Het Anker tot voorbij de IJzerhuit (DRU). Op de kaart uit 1936 zijn 
ook de twee houten opslag- en droogloodsen te zien welke zich aan de 
achterzijde van het terrein bevonden.  
 
In 2014 heeft een grote verbouwing plaatsgevonden waarbij alle ramen in de 
vensters werden vernieuwd met behoud van het glas in lood in de 
bovenlichten. Bij deze renovatie is de vroegere indeling van het huis grondig 
gewijzigd, gangstructuur en oorspronkelijke afwerkingen zijn niet bewaard 
gebleven.  
 
 
Beschrijving directeurswoning 
 
Plattegrond en opbouw 
De directeurswoning is gebouwd op een vierkant grondplan en bestaat uit een 
souterrain met bel-etage, afgedekt met een afgeknot schilddak voorzien van 
gesmoorde Verbeterde Hollandse pannen. In het rechter- en achterdakvlak 
bevinden zich in totaal vier later aangebrachte dakkapellen. Op het linker 
dakvlak bevinden zich een later aangebrachte dakkapel en dakraam.  
De gevels zijn opgetrokken uit schoon metselwerk in kruisverband en zijn 
voorzien van hoekpilasters voorzien van verdiepte spiegels. De gevel wordt 
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beëindigd met een hoofdgestel met gepleisterd fries en architraaf, terwijl de 
kroonlijst tot een niet bijpassende eenvoudige bakgoot op klossen is 
teruggebracht. Het fries is versierd met diamantkoppen en opliggende 
spiegels. De vensters zijn aan de bovenzijde voorzien van een hanekam en 
aan de onderzijde van een lekdorpel.  
 
Voorgevel 
De voorgevel heeft een symmetrisch indeling met drie vensterassen en een 
verhoogde en risalerende middenpartij. De middenpartij wordt ingekaderd 
door pilasters, welke ter hoogte van de architraaf middels een console verder 
uitspringen en doorlopen tot de nokhoogte waar zij worden afgesloten met 
een eenvoudige gepleisterde lijst. Deze lijst beschrijft tussen de pilasters een 
kwartronde boog. De pilasters zijn voorzien van een, waarschijnlijk 
gewijzigde, bekroning. Ook op het midden van de boog is deze bekroning 
aanwezig. De pilasters bezitten zowel boven als onder de console een 
verdiepte spiegel. De pilasters worden door boven het hoofdgestel uitkomende 
gemetselde klauwstukken geflankeerd. De in een portiek gelegen ingang met 
gewijzigde deur met glas-in-lood bovenlicht is te bereiken via een hardstenen 
trap met zes treden, voorzien van eenvoudige leuningen van een ijzeren 
staafprofiel met aan de onderzijde een fraai vormgegeven gietijzeren baluster. 
Het portiek wordt afgesloten met een halfronde boog. Aan weerszijde van het 
middenrisaliet bevindt zich een schuifvenster met een bovenraam voorzien 
van glas-in-lood. Op de verdieping bevindt zich een venster met stolpraam en 
een glas-in-lood bovenlicht. Erboven bevindt zich een halfronde 
ontlastingsboog met boogveld van in visgraatmotief gelegde strekken. 
Aansluitend aan de ontlastingsboog bevindt zich een door consoles gedragen 
uitspringende halfronde boog. Het geheel wordt afgesloten door de eerder 
genoemde afdeklijst. De onder de vensters gelegen liggende gevelopeningen 
van het souterrain zijn voorzien van een enkelruits raam.  
 
Linker zijgevel 
Tegen de linker zijgevel sluit het maaiveld lager aan dan bij de voorgevel. De 
gevel bezit twee vensterassen, waarbij in de linkeras het bel-etagevenster is 
verbreed en in het souterrain een dubbele deur aanwezig is. In de rechteras 
bevindt zich op het bel-etage niveau een onderraam die in stolpramen is 
gewijzigd. In het dakvlak zijn in de linkeras een eenraams-dakkapel 
aangebracht, met in de rechteras een dakraam.  
  
Achtergevel 
De achtergevel is wit gepleisterd en bezit eveneens twee vensterassen. Op de 
bel-etage zijn twee openslaande deuren met glas in lood bovenlicht. De 
achtergevel wordt in de gehele breedte gedomineerd door de in 2014 
aangebouwde veranda, staande op een in datzelfde jaar gebouwde 
rechthoekig bouwvolume op souterrain niveau. In het dakvlak zijn gelijk aan 
de vensterassen twee eenraams-dakkapellen aangebracht.  
 
Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel is geheel links voorzien van een openslaande deur met 
bovenlicht in glas in lood, voorzien van een Frans balkon, met ijzeren hek. 
Rechts is een vooroorlogse rechthoekige houten erker uitgebouwd op de bel-
etage, door twee stijlen ondersteund, met glas-in-lood bovenramen, 
benedenramen en paneelinvullingen in de borstwering. De erker is plat 
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afgedekt met een overstekende daklijst op klossen. De ruimte onder de erker 
wordt deels in beslag genomen door een omtimmerde kelderingang. Op 
souterrain-niveau, in de linkeras, bevind zich een klein raam met 
ontlastingsboog.  
 
Interieur 
Het interieur heeft in de loop van de jaren tal van wijzigingen ondergaan. De 
laatste verbouwing is constructie doorbrekend geweest, waarbij de laatste 
oorspronkelijke interieurelementen op de bel-etage verloren zijn gegaan. Op 
het souterrain-niveau bevinden zich nog de oorspronkelijke troggewelven en 
op de verdieping zijn nog delen van de originele kap in het zicht.  
 
 
Beschrijving stenen loods 
 
Voorheen stonden er tussen de directeurswoning en de stenen loods een 
houten opslag en droogloods. Deze zijn gesloopt, evenals delen van de hier 
beschreven stenen loods. Het bakstenen restant van de voormalige 
machineloods beperkt zich tot een enkele van de vroegere vier traveeën brede 
loods. In de zijgevel is de aansluiting op de vroegere bebouwing nog goed te 
zien. 
 
Beschrijving smalspoorrails 
 
Over het terrein ligt een spoorrail ten behoeve van het bedrijfstransport van 
hout over het terrein. Deze spoorrails beginnen bij de voormalige houten 
droogloodsen aan de achterzijde van het terrein en lopen door tot voorbij de 
directeurswoning.  
 
 
Beschrijving houten opslagloods 
 
Geheel achter op het terrein bevindt zich een houten opslagloods naar 
voorbeeld van de vroegere houten loods. Het is een rechthoekige loods van 
een zadeldak voorzien. De vroegere loods was aan beide lange zijden volledig 
open zodat de wind vrij spel had over het in de loodsen opgeslagen hout. Bij 
de nieuwe loods zijn deze gesloten, deze wordt nu gebruikt als opslag voor 
materiaal van de plaatselijke roeivereniging. Deze valt niet onder de 
bescherming maar is vanuit de ensemblewaarde van het terrein van belang. 
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Reden van plaatsing 
 
Architectuurhistorische waarde 
 
Het complex, bestaande uit een directeurswoning, een restant van een stenen 
machineloods en smalspoor, is van belang als goed voorbeeld van een tot 
voor kort nog in de originele bedrijfstak opererend bedrijf dat in hoofdzaken 
een redelijke gaafheid bezit. De directeurswoning is gebouwd met invloeden 
van het neoclassicisme en neorenaissance. Het complex is een goed voorbeeld 
van een combinatie van een statig uitgevoerde directeurswoning met tamelijk 
rijke (neoclassicistische) detailleringen en sobere industriële gebouwen.  
 
Stedenbouwkundige waarde 
 
Het complex heeft een stedenbouwkundige waarde qua aanleg en relatie met 
de omgeving, met de functiebepaalde ligging aan de Oude IJssel, waardoor 
tevens gesproken kan worden van een duidelijk verband tussen object en 
historische verkaveling. 
Het object heeft een beeldbepalende waarde ten opzichte van de omgeving 
door de open ligging aan de Oude IJssel. De directeurswoning, de restanten 
van de stenen machineloods en de niet onder de bescherming vallende houten 
opslag- en droogloodsen en de spoorrails hebben ten opzichte van elkaar een 
belangrijke ensemblewaarde.  
 
Algemeen historische waarde 
 
Het complex is van belang vanwege zijn bestemming als houtzagerijcomplex 
met directeurswoning welke is verbonden met de economische ontwikkeling 
van Ulft. Het geeft een beeld van een onderdeel van de industriële 
geschiedenis van Ulft. Het complex vormt een blijvende herinnering aan de 
voor het dorp Ulft belangrijke houthandel van de heer Eppink. Tevens geeft 
het een beeld van het functioneren van een houthandel in de twintigste eeuw, 
waarbij de rivier Oude IJssel nog een belangrijke rol speelt als aanvoerroute 
van het ruwe hout.  



REDENGEVENDE BESCHRIJVING OVERSLUIS 2, ULFT 

 
 
GELDERS GENOOTSCHAP   

 

 
Luchtfoto van de directeurswoning met loodsen. Het bedrijfscomplex is met 
rood omcirkeld. 
 

 
Ansichtkaart van Ulft met op de achtergrond houthandel Het Anker. 
(bron: www.gelderlandinbeeld.nl) 
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Foto van de Stoomzagerij en schaverij ‘Het Anker’ te Ulft 
(bron: www.harrieroes.web-log.nl) 
 

 
Topografische kaart uit 1914  
(de directeurswoning met houtzagerij is met rood omcirkeld) 
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Topografische kaart uit 1936 (het complex is met rood omcirkeld).  
De stippellijn geeft het tracé van het kerkenpad aan. 
 

 
Voorgevel directeurswoning 
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Linker zijgevel 

 
Linkerzijgevel 
 

 
Rechter zijgevel  
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Achtergevel met de veranda die in 2014 werd aangebouwd 
 

 
 
 

Troggewelven in de kelder  
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Delen van de originele kap zijn nog zichtbaar 
 

 
Restant van de oude loods (zijaanzicht) 
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Restant van de oude loods (achterzijde) 
 

 
Restanten van de oude hefinstallatie 
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De nieuwe loods, naar voorbeeld van de oude gebouwd 
 

 
Restanten van de oude rails 


