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Beschrijving In de kruin van de dijk gesitueerde voormalige schoolmeesterswoning. Het
pand is op een krap perceel gesitueerd, temidden van de bebouwing langs de dijk.

MONUMENTNUMMER
ADRES
DATUM AANWIJZING
BESCHERMD DOOR
BESCHRIJVING GEWIJZIGD
KADASTRAALNUMMER
NAAM OBJECT
OMVANG OBJECT
HUIDIGE FUNCTIE
OORSPRONKELIJKE FUNCTIE
BOUWJAAR
ARCHITECT
BOUWTYPE
BOUWSTIJL
TUINKENMERKEN
LITERATUUR / ARCHIEF

Erf met woonhuis annex tandartsenpraktijk
Woonhuis met tandartsenpraktijk
Schoolmeesterswoning
1866 (volgens gevelsteen)

Neo classicistisch

De voormalige school achter het pand is inmiddels gesloopt

Forse rechthoekige bouwmassa op souterrain, met één bouwlaag en lage verdieping,
afgesloten met een afgetopt schilddak, dat met gesmoorde oud Hollandse pannen belegd is.
Achtergevel en souterrain zijn gepleisterd; het souterrain is van de overige in baksteen
opgetrokken en in kruisverband gemetselde gevels met geknipt voegen, gescheiden door
een geprofileerde bepleisterde cordonlijst.
Het pand heeft Neo classicistische stijlinvloeden; met name vanwege de symmetrisch
ingedeelde voorgevel met hoekpilasters, welke overgaan in het gecorniste houten
hoofdgestel, dat aan de bovenzijde van het fries een blokvormige vertanding heeft en een
sterk uitkragende kroonlijst. In de linker pilaster is een gevelsteen ingezet, waarvan het
opschrift deels leesbaar is: '....eerste steen gelegd...22juni 1866'
In het fries is aan de voorzijde en vijftal terugliggende en van voorzetramen voorziene,
getweeëndeelde houten verdiepingsramen opgenomen. De voorgevel heeft een centrale
hoofdingang met brede vernieuwde paneeldeur, waarboven een bovenlicht. Het kalf is
geprofileerd. Aan weerszijden hiervan twee, van voorzetramen voorziene, schuiframen met
glas in lood bovenlichten. Afsluitingen in de vorm van licht getoogde strekken, bepleisterde
lekdorpels. In het dakschild aan de voorzijde en links een modern dakraam.
Tegen de linker gevel is naderhand een platte serre met geprofileerde bakgoot
aangebouwd, welke aan drie zijden met glaspuien is dichtgezet met glas in lood in de
bovenlichten. Links hiervan een vernieuwd 6 ruits schuifraam, waaronder twee getoogde
souterrainramen met middenstijl.
Achtergevel met links op de begane grond een 6 ruits raam als genoemd, alsmede twee
boven elkaar geplaatste ijzeren oeils de boeuf; enkele kleine vernieuwde raampjes. Ter
plaatse van het souterrain (niet zichtbaar op de foto; bevindt zich achter de muur) links een
4 ruits schuifraam en een loopdeur in de middenas. In het dakschild links en rechts een klein
modern dakraam.
Zijgevel rechts, met rechts op de begane grond een 6 ruits schuifraam, waarvan het
bovenlicht dichtgezet is.
MOTIVATIE

:

In de kruin van de dijk gesitueerde voormalige schoolmeesterswoning, welke samen met de
inmiddels gesloopte Nederlands Hervormde dorpsschool en de nog als zodanig
functionerende kerk, verderop langs de dijk, een ruimtelijk en functioneel ensemble vormde.
Als voormalige schoolmeesterswoning van belang voor de plaatselijke bevolking,
Het pand vertoont Neo classicistische stijlkenmerken, met name vanwege de symmetrie, het

hoofdgestel en de hoekpilaster. Oorspronkelijke vorm en aanleg zijn nog herkenbaar
aanwezig.
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