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MONUMENTENLIJST

A-13
Grotestraat 19 Varik
6 juni 1989
Gemeente Neerijnen
16 juni 2001 (Aangewezen als beschermd monument o.g.v. de Monumentenwet 1988)
B 2376 - 2279
Erf met school en onderwijzerswoning
Woonhuis
School met onderwijzerswoning
1913
Hogenkamp

School
Vernieuwd raam in de linker zijgevel. Platte aanbouw achterzijde.
Woning
Bovenlichten in gekleurd glas (tenzij anders vermeld). Twee platte aanbouwen aan de
achtergevel.
Het schoolinterieur verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke staat.
Rijksmonument nummer 522054

BESCHRIJVING

:

Aan de pleinvormig verbrede Grotestraat gelegen en daarop georiënteerde eenvoudige
twee-klassige Rooms Katholieke dorpsschool met (rechts) een aangebouwde
schoolmeesterswoning. Anders dan de bouwkundig merkwaardige aansluiting van beide
bouwdelen en de verschillen in bouwmassa doen vermoeden, is het complex als een geheel
gebouwd. Gevelsamenstelling en detaillering vertonen grote verwantschap.
School:
De éénlagige rechthoekige bouwmassa is met een plat dak afgerond. De gevels zijn in
kruisverband gemetseld. Langs de dakranden een geprofileerde houten lijstgoot op klossen.
Gevelsteen in de schijntopgevel waarop:'R.K. school'. Speklagen in rode verblend-steen ter
hoogte van de raamdorpels (onder-, wissel- en bovendor-pel) , alsmede ter plaatse van de
geboorte- en sluitstenen in de gemetselde strekken. Hoeklisenen, in het verlengde waarvan
aan de voorzijde schoorstenen zijn aangebracht. Inkassingen in het metselwerk, met aan de
bovenzijden tandlijst-achtig metselwerk. Enigszins uitkragende plint, waarin o.a. ronde
luchtopeningen. Symmetrische voorgevel met middenvoor een schijntopgevel met
pinakelachtige bekroningen en met hardstenen afdekplaten . Een viertal kruisraamkozijnen
met achterovervallende bovenlichten (2x3/2x3;3x2/3x2 ruits).
Linker zijgevel met één symmetrisch geplaatst rechthoekig, drieledig venster met
gedrieendeelde boven- en onderlichten. Aan de achterzijde een éénlagige platte aanbouw,
waarin de hoofdingang en toiletgroepen. Dubbele ingangspartij met bovenlicht (6x2 ruits) ter
plaatse van de linker zijgevel. Achtergevel met deur (midden) met bovenlicht , geflankeerd
door respectievelijk vier (rechts) en vijf (links) smalle staande ramen.
Schoolmeesterswoning welke rechtszijdig aan aan de school is aangebouwd. Rechthoekige
hoofdmassa met dwarsbouw aan de voorzijde (rechts); beide met twee bouwlagen.
De hoofdbouw heeft een zadeldak en zijschild aan de schoolzijde; de dwarsbouw (rechts)
een zadeldak . Beide kappen zijn belegd met gesmoorde kruispannen . In kruisverband
gemetselde gevels. De dwarsbouw is voorzien van waterborden, windveren ,trekplaat en
makelaar.
Gevelsamenstelling en detaillering, welke kenmerkend zijn voor begin 20e eeuwse
bouw,vertonen grote verwantschap met de school (speklagen, geboorte- en sluitstenen op

overeenkomstige plaatsen). Gevelopeningen met segmentbogen en gemetselde
hoogvelden ; paneelluiken op de begane grond. Muurankers ter plaatse van de
verdiepingsvloer.
Voorgevel met rechts (nabij de dwarsbouw), een deur met glas-in-lood zijlicht (links) en
bovenlichten onder onderschraagd houten afdakje,dat belegd is met gesmoorde holle
pannen. Links van de ingang, alsmede in de deels -ten opzichte van de schooluitspringende zijgevel, een schuifvenster met middenstijl en bovenlicht (4x2 ruits). Een
dakkapel (3x2 ruits) in het dakschild erboven.
Ter plaatse van de dwarsbouw een drieledig venster met bovenlicht (3x2 ruits); in de
geveltop een stolpraam met bovenlichten.
Rechter zijgevel: begane grond met drie, op regelmatige afstand geplaatse schuifvensters
(als genoemd). Ter plaatse van de verdiepingsvloer tweesymmetrisch geplaatste stolpramen
met elk drieledige bovenlichten. Ter plaatse van de aanbouw, een modern raam met luiken.
Achter gevel: met twee aanbouwen over de gehele gevelbreedte; de linker met een modern
raam; de rechter met deur (onder aankap-ping) en raam (rechts).
Smeedijzeren hekken en een poort langs voor- en linker erfgrens van het woonhuis.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Het gehele complex verkeert nog vrijwel geheel in oorspronkelijke staat, zowel inwendig als
uitwendig. Door haar ligging, mede in samenhang met de Rooms Katholieke kerk
en pastorie, draagt dit complex in belangrijke mate bij aan het zichtbaar houden van de
historisch gevormde structuur van Varik. Daarnaast is het complex als dorpsschool ca. van
geschiedkundig belang voor de (plaatselijke) bevolking.

