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Woonplaats*

Steenbergen

Gemeente*

Steenbergen

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Welbergsedijk 22 4651 TE Steenbergen

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Steenbergen AA 1212

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding.

De eenvoudige SMEDERIJ annex WOONHUIS is gebouwd in 1861 in Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl. Zij is 
gelegen in het gehucht Welberg. Hoewel de smederij niet meer in bedrijf is, is de oorspronkelijke inrichting nog 
aanwezig.

Omschrijving.

De eenvoudige, eenlaags smederij annex woonhuis is gebouwd op rechthoekig grondplan en heeft aan de 
achterzijde een iets lagere aanbouw. Zij is opgetrokken uit handvormstenen en heeft een gepleisterde noord- en 
westgevel. In de voorgevel zijn twee ongelijke schuiframen met kleine roedenverdeling aangebracht, voorzien van 
houten luiken. In de topgevel is een licht getoogd laadluik aangebracht met houten deur. De topgevel is voorzien 
van geschulpte windveren. De westelijke zijgevel heeft rechtgesloten venster- en deuropeningen, onder een 
gemetselde ontlastingsboog. De vensters van het woonhuis zijn mogelijk rond 1900 voorzien van T-ramen. De iets 
lagere aanbouw heeft een getoogde deur die toegang geeft tot de schuur en een lagere getoogde deur die toegang 
geeft tot het voormalige varkenshok, alsmede een rondboogvenster met ijzeren raam met roedenverdeling en een 
duivenopening. In de achtergevel zijn twee rondboogvensters aangebracht met ijzeren ramen. Muurankers steken 
onder de dakgoot uit de muur. De dakgoot rust op klossen. In de voorgevel is een gedenksteen geplaatst met 
opschrift: "DEN EERSTEN STEEN/ IS GELEGD DOOR/ A C H KORST/ DEN 2 APRIL 1861". Langs de noord- en 
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westgevel is een eenvoudig stoepje gelegd met betonnen palen, verbonden door ijzeren stangen. Zowel het 
zadeldak van de smederij annex woonhuis als het schilddak van de aanbouw is belegd met oud-Hollandse pannen. 
Uit het zadeldak steken twee gemetselde schoorstenen.

De indeling van het interieur is ongewijzigd. In de voorruimte is de smederij ondergebracht, die een met klinkers 
belegde vloer heeft en een ingebouwd, gemetseld smidsvuur met ijzeren rookkap. De inrichting van de smederij is 
nog kompleet aanwezig. De smederij wordt bereikt via een buitendeur en geeft op haar beurt toegang tot het 
woonvertrek en de opbergzolder. De eenvoudige opbergzolder is nog in oorspronkelijke staat. Het woonvertrek heeft 
een wand met houten deuren, waarvan twee toegang geven tot een bedstede en één tot de lage kelder, die onder 
de bedsteden loopt. De voordeur komt direkt uit in het woonvertrek. Vanuit het woonvertrek wordt de eenvoudige 
keuken bereikt, die iets lager is gelegen en toegang geeft tot de schuur. De zolder van de woning wordt bereikt via 
de opbergzolder en omvat een eenvoudig slaapvertrek met een bedstede.

Waardering.

De smederij annex woonhuis is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van 
een negentiende-eeuwse plattelandssmederij. Zij heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van 
Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl. Zij heeft bouwhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwwijze, met name 
van het smidsvuur. Zij heeft ensemblewaarde vanwege de ligging in het plattelandsgehucht Welberg. Zij is relatief 
gaaf behouden en als smederij zeer compleet en door de aanwezig details bovendien zeer zeldzaam.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Boerderijen, molens en bedrijven Nijverheid Smederij
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