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Ommuurd erf met pastorie
Pastorie
Pastorie
1953
R.C. Murman (1819-1886), Architect te Geldermalsen

Oude bomen links op het voorerf
Archief kerk Haaften , Monumenten voor geschiedenis en Kunst 1946, De Ramp te Haaften
1866, De 19e eeuwse bouwkunst in Nederland 1972.
Behoort tot het complex van kerk en pastorie
Hoog in het dijktalud gesitueerde pastorie, behorend bij de iets verderop langs de dijk
gelegen Nederlands Hervormde kerk van Haaften.
Rechthoekige bouwmassa met drie bouwlagen (waarvan de onderste het souterrain is),
waarop een afgeplat schilddak. De kap is belegd met gesmoorde oud Hollandse pannen en
heeft op elk hoekpunt een gemetselde schoorsteen.
Het pand is ter plaatse van de verdiepingsvloer verhoogd, hetgeen in het metselwerk
zichtbaar is. De verdiepingen zijn van elkaar gescheiden middels cordonlijsten in de vorm
van enkele een dubbele uit gemetselde cordonlijsten.
De bakstenen gevels zijn behoudens het (geblokte) bepleisterde souterrain, de linker gevel
ter plaatse van de begane grond en de plint aan de voorzijde, in kruisverband gemetseld.
Het pand vertoont classicistische stijlinvloeden met zijn symmetrische gevelindelingen, het
houten hoofdgestel (met houten bakgoten) en de omlijsting van de ingangspartij. Begane
grond met originele kozijnen met kalf en beneden lichten waaruit de roedeverdeling is
verwijderd, voorzien van voorzetramen. De duimgehengen van voormalige luiken zijn nog
aanwezig. Gemetselde stekken. Verdiepingsstolpramen met horizontale roede en afgesloten
met rollagen.
Voorgevel met vijf traveeën, met in de middelste de hoofdingang.
Vernieuwde hoofdingang met tweeledig bovenlicht en met gepleisterde pilasters en
geprofileerd hoofdgestel op klossen.
Zijgevels elk met drie traveeën.
Zijgevel rechts met spaarveld ter plaatse van het middelste venster op de begane grond. De
beide vensters aan weerszijden hebben glas in lood bovenlichten. Ter plaatse van het
souterrain, van links naar rechts, een liggend raam met middenstijl , twee 4 ruits
schuiframen.
Achtergevel met drie assen. Ter plaatse van het souterrain een vernieuwde achteringang
met aan weerszijden een 4 ruits schuifraam (de roede uit het rechtse bovenraam is
verwijderd). Op de begane grond is over de breedte van twee assen een glaspui met deur
ingezet.
Ter plaatse van de linker travee een venster als voor. In de middelste as van de verdieping
een klein 4 ruits draairaampje.
Zijgevel links met ter plaatse van de begane grond, in de linker en rechter as een sparveld,
waartussen een ingezet gietijzeren oeil de boeuf. In de linkse twee assen een
verdiepingsraam.
Souterrain met, van links naar rechts, een spaarveld, een opgeklampte zij ingang met links

ervan een klein raampje en een schuifraam als achter.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Pastorie van Haaften welke in combinatie met de iets verderop gelegen kerk een ruimtelijk
en functioneel ensemble vormt. Het pand is ondanks de verhoging met de verdiepingsvloer
en een enkele wijzigingen, in met name de achtergevel, nog redelijk gaaf behouden
gebleven.

