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Markant op de hoek van de Ester dorpsbrink, nu plantsoen, gelegen en daarop
georiënteerde voormalige pastorie.
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Erf met woonhuis, schuurtje (rechter zijerf), smeedijzeren hekwerk
Woonhuis
Pastorie
1857

Vier geleide linden (voorerf)
Dit als pastorie opgezette pand verkeert in vrijwel originele staat,ondanks een partiële
bestemmings-wijziging ( momenteel dubbel bewoond). Smeedijzeren hekwerk (voor en
linker zijde)

Hoofdmassa op langwerpige plattegrond met twee bouwlagen boven souterrain, afgesloten
met een uitkragende rietgedekte schildkap, waarvan de dakvoet aaan de achterzijde iets
lager is ingezet dan bij de overige dakschilden.
Een schoorsteen op elk der nokeinden. Een geprofileerde houten kroonlijst (alom) beëindigt
de in kruisverband gemetselde gevels in handvormsteen en met gepleisterde plint.
Symmetrisch ingedeelde voorgevel met aan weerszijden van de via een klein bordes
toegankelijke hoofdingang met paneeldeur met bovenlicht en met middenstijl, twee
vensterassen. Schuiframen met wisseldorpel; begane grond (2x2 ruits) met getweeëndeeld
bovenlicht met glas in lood; verdieping schuifvensters met kruisroeden (2x1/2x1 ruits).
Rechter zijgevel: met op de begane grond, rechts van de middenas twee staande
schuiframen met wisseldorpel. Op de verdieping een rondvenster met rechts ervan een
gekoppeld stolpraam (2x3/2x3 ruits).
Linker zijgevel: met één vensteras met op de bagane grond een venster als in de voorgevel;
op de verdiepingsvloer een raam met middenstijl en met kalf. Twee kelderramen, waarvoor
smeedijzeren traliewerk.
Achtergevel: symmetrisch ingedeeld met deur met bovenlicht en met klein bordes,
geflankeerd door een venster (als in voorgevel).
Bijgebouwen:
Een gemetseld schuurtje op het rechter zijerf, bekroond met een met gesmoorde verbeterde
hollandse pannen belegd zadeldak, waarlangs houten waterborden en windveren. Een
schoorsteen op het linker dakschild.
Kopgevel voorzijde: met houten aankapping tot halverwege de gevelhoogte, waarboven een
gietijzeren oeil de boeuf met kruisvormige tracering.
Ter plaatse van de aankapping op de begane grond zijn twee gietijzeren staande, halfrond
beëindigde stalramen aan weerszijden van een halfrond raam aangebracht.
Kopgevel achterzijde: met een centraal geplaatst halfrond gietijzeren raam.
Linker zijgevel: met twee stalramen met halfronde beïndigingen.
Rechter zijgevel: blinde gevel.
MOTIVATIE

:

Het pand heeft als voormalige pastorie van Est niet alleen belang voor de plaatselijke
bevolking maar is door zijn (hoek) ligging aan de brink van belang voor het zichtbaar

houden van de historisch-geoografisch gevormde dorpsstructuur
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