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MONUMENTENLIJST

A-15
Kerkstraat 14 Varik
6 juni 1989
Gemeente Neerijnen
16 juni 2001 (Aangewezen als beschermd monument o.g.v. de Monumentenwet 1988)
B 2389
Erf met school, bomen, hekwerk en tuinmuur (zuidzijde),vier lindebomen
Woonhuis
School
ca. 1890

4 lindebomen, hekwerk en tuinmuur (zuidzijde)
Platte aanbouw achterzijde (rechts). Aankapping onder golfplaten (links).
Rijksmonument nummer 522056

BESCHRIJVING

:

Aan de Kerkstraat naast de Nederlands Hervormde kerk gelegen drie-klassige dorpsschool.
Hoofdmassa;
Het één bouwlaag hoge gebouw is opgetrokken op een T-vormige plattegrond en afgerond
met een schildkap (hoofdmassa); aan de achterzijde met een afgewolfd zadeldak. De
gehele kap is belegd met gesmoorde oud holle pannen. De bakstenen gevels zijn in
kruisverband gemetseld boven een aangesmeerde plint.
Gevelopeningen met getoogde strekken, waarin wit gestucte geboorte- en sluitstenen .
Siermetselwerk in de hoogvelden, alsmede in de korfbogige beeëindigen van het
middenrisaliet.
Voorgevel met een door een schijntopgevel bekroonde,iets risalerende middenpartij, waarin
de houten hoofdingangmet dubbele opgeklampte deuren en met fraai gesmede
scharnierbladen en waarboven een bovenlicht met middenstijl en met tracering; staande,
eveneens van gebrandschilderd glas voorziene zijlichten, met uitsluitend een sluitsteen.
Een symmetrisch geplaatst gevierendeeld 'oeil de boeuf' in de geveltop. Gelobd
siermetselwerk langs de, met hardstenen platen afgedekte, randen. Een hardstenen
geveltopversiering, waarop smeedwerk.
Links en rechts van de middenpartij een tweetal schuifvensters met bovenlicht (4x4/ 4x2;
2x2/2x2 ruits).
Rechter en linker zijgevel zijn blinde gevels.
Achtergevel met ter plaatse van de uitbouw, twee schuifvensters aan weerszijden waarvan,
ter plaatse van de achterzijde van de hoofdmassa, een hoog geplaatst liggend venster (4x2
ruits).

MOTIVATIE

:

Door haar ligging in samenhang met de Nederlands Hervormde kerk, is dit schoolgebouw
medebepalend voor de historisch gevormde structuur van Varik. Daarnaast is dit
schoolgebouw van geschiedkundig belang voor de (plaatselijke) bevolking.
De oorspronkelijke aanleg en uiterlijke verschijningsvorm zijn nog goed herkenbaar.
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