
Boerderij “Ora et Labora”, Land van Esscheweg 6  

Inleiding: In de huidige vorm waarschijnlijk omstreeks 1875 gebouwde BOERDERIJ 

voor gemengd bedrijf van het kop-romp- en zij-langsdeeltype. De boerderij, 

hoofdonderdeel van het agrarisch complex "Ora et Labora", is van oorsprong mogelijk 

ouder en heeft waarschijnlijk in het interbellum wijzigingen ondergaan. De in een 

Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwde, loodrecht op de weg staande boerderij staat 

vergezeld van diverse houten bijgebouwen en heeft een nog voor een belangrijk deel 

oorspronkelijk erf met ijzeren toegangshekken aan de oorspronkelijke gietijzeren 

hekpalen. Omschrijving: De boerderij heeft een vanuit een rechthoekige plattegrond in 

schone, gele baksteen opgetrokken woongedeelte, waarachter het hogere en bredere 

bedrijfsgedeelte oprijst, dat eveneens een rechthoekige plattegrond heeft. Het 

woongedeelte staat onder een met geglazuurde kruispannen gedekt zadeldak met een 

gemetselde schoorsteen op de nok. Het bedrijfsgedeelte is voorzien van een zadeldak 

met wolfseinden en ongeglazuurde kruispannen. De voorgevel van het woonhuis is 

een symmetrische puntgevel met recht gesloten gevelopeningen, een kleine tuit en 

smalle schouders. De top is voorzien van vlechtingen en een deklijst van grèstegels. 

Op de begane grond staan vier, met luiken behangen zesruitsvensters met 

schuiframen onder strekken van rode steen. Het tweede venster van links bevindt zich 

op de plaats waar zich ooit een deur bevond. De twee verdiepingsvensters hebben 

niet meer het oorspronkelijke formaat en waren aan de restanten van de 

ontlastingsbogen te zien, oorspronkelijk hoger. In de top staat nog een klein venster In 

de rechter zijgevel staan een smal, met een enkel luik behangen venster (links) en een 

breder venster met luiken. De gevel bevat verder een kelderluik, een klein venstertje 

tussen de andere vensters en een pal onder de dakrand staand luik, dat waarschijnlijk 

voor de graanzolder was bestemd. De voorzijde van het bedrijfsgedeelte rechts van 

het woongedeelte bevat de mendeuren, die door middel van een tussenstijl ("stiepel") 

van elkaar worden gescheiden. In de bovendorpel van de inrijdeuren staat de naam 

van de boerderij vermeld. Waardering: De boerderij met bijbehorende hekpijlers 

onderdeel van het complex "Ora et Labora", is van algemeen belang vanwege de 

cultuurhistorische waarde, de ensemblewaarde en de architectuurhistorische waarde. 

De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang 

tussen de boerderij en de bijgebouwen. Op deze oude foto heeft het bedrijfsgedeelte 

nog een rieten dakbedekking. In 2012 werd de boerderij door brand getroffen en ging 

het bedrijfsgedeelte voor ongeveer de helft verloren.  
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