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BESCHRIJVING

:

Op het plein in de kom van Haaften gelegen muziektent en dorpspomp, enigszins hiervan
verwijderd. De bebouwing aan dit plein is behoudens een enkele uitzondering (Dreef 1) niet
monumentaal. De dorpsbrink is van historisch belang.
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Erf met Dorpspomp en muziektent
Pomp en muziektent
Dorpspomp en muziektent
1928 muziektent. Dorpspomp vermoedelijk uit de tweede helft 19e eeuw

De dorpsbrink valt buiten de bescherming

Verhoogd op de dorpsbrink gelegen muziektent.
Octagonaal bouwwerk met opengewerkte houten opbouw op gepleisterd basement;
afgesloten met kap, waarop mastiek shingels en met koperen windwijzer in de vorm van een
bazuinengel. Een gepleisterde stoep verschaft toegang tot het overdekte podium. De kap
wordt gedragen door gecanneluurde houten kolommen, welke met elkaar verbonden zijn
door middel van een eenvoudige opengewerkte houten balustrade.
Enigszins excentrisch ten opzichte van het plein staat een ongeveer twee meter hoge
waterpomp. Deze bestaat uit een basement, een bakstenen opbouw (kruisverband) volgens
vierkant grondplan en met uitgemetselde rollaag waarvan de hoeken geaccentueerd zijn
met betonsteen. Deze opbouw verjongt zich naar boven toe en is afgedekt met een
geprofileerde betonnen afdekplaat, welke vermoedelijk niet origineel is. Aan de voorzijde
een koperen kraan; tegen de rechter zijde een smeedijzeren slinger en ophanger. Aan de
achterzijde, ongeveer halverwege, een opgeklampt houten luik.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Muziektent en waterpomp zijn van geschiedkundige en maatschappelijke waarde voor de
plaatselijke bevolking. Beide bouwwerken dragen in belangrijke mate bij aan het zichtbaar
houden van de oude dorpsbrink, welke karakteristiek is voor Haaften.

