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MONUMENTENLIJST

02-08
Koningsstraat 15 Haaften
18 september 1990
Gemeente Neerijnen
2013
K 761 te Haaften
Erf met voormalig gemeentehuis van Haaften
Woonhuis
Gemeentehuis (met politiecel)
1888
Herenhuis
Neo classicistisch
Twee leilinden, een bakstenen tuinmuur langs de linker erfgrens
Gemeentewapen De Cock van Haeften.
Tuinmuren en brandweerhuisje uit dezelfde tijd; niet relevant voor de beschrijving.

BESCHRIJVING

:

Voormalig gemeentehuis van Haaften gebouwd in neo classicistische stijl.
Rechthoekig bouwblok met twee verdiepingen waarvan de verdieping als bel etage is
uitgevoerd. Het bouwblok is afgesloten met een schilddak waarop gesmoorde Hollandse
pannen. Langs de dakranden houten bakgoten.
Bakstenen gevels gemetseld in kruisverband met geknipte voegen en omlopende
gepleisterde plint (behoudens aan de achterzijde).
Linksachter in het bouwblok bevindt zich de voormalige celruimte (zie twee getraliede
gevelopeningen met ijzeren luiken welke naar boven klappen).
Voorgevel met hoekpilasters en licht middenrisaliet dat eindigt in een kleine topgevel met
oeil de boeuf waarin kruisroede. Hierin bevindt zich een diep portiek met brede hoofdingang;
daarboven een uithangend schild aangebracht tegen een gepleisterd veld dat zich bevindt
tussen de beide gepleisterde uitkragende cordonlijsten van beneden verdieping en bel
etage. Schild, waarop het gemeentewapen van Haaften: De Cock van Haeften. Links een
rechts hiervan is later in geschilderde velden respectievelijk 'anno' en '1888' aangebracht.
Aan weerszijden één vensteras met op de begane grond schuiframen met wisseldorpel en
vaste middenstijl, op de verdieping 6 ruits schuiframen. Alle onder strekken en voorzien van
hardstenen lekdorpels.
Zijgevels met over de gehele gevelhoogte reikende centrale pilaster, waarvan aan
weerszijden één vensteras met 6 ruits schuiframen; behoudens ter plaatse van de linker
gevel waar (zoals vermeld) zich de celruimten bevinden en in de rechter gevel waarin links
een loopdeur en rechts beneden een 4 ruits schuifraam.
Achtergevel bevat vijf assen met in de middenas een opgeklampte loopdeur met bovenlicht,
waarboven een schuifraam als op de begane grond (voorzijde) . In de twee assen links
hiervan twee verdiepingsramen als genoemd; ter plaatse van de begane grond twee
vernieuwde stolpramen met getweeën deelde bovenlichten. Rechts van het midden
uitsluitend twee getweeën deelde liggende verdiepingsramen.

MOTIVATIE

:

Dit in classicistische bouwstijl opgetrokken pand is als voormalig gemeentehuis
(gemeentewapenschild nog aanwezig) van Haaften van belang voor de plaatselijke
geschiedenis. Het pand dateert uit 1880 en verkeert nog vrijwel in originele staat, inclusief
de voormalige politie celruimte.

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

