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BESCHRIJVING

:

In de kom van Ophemert gelegen dorpshuis, dat met het door dezelfde architect ontworpen
belendende pand het einde van de Weverstraat markeert.
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Erf met woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Eerste steen gelegd 04-10-1913 Joh. Jac. Formijne (gevelsteen rechter zijgevel)

Dorpshuis op L-vormige plattegrond met twee bouwlagen en zolder, waarvan de
hoofdmassa bekroond wordt met een schilddak (met nok) ; het ten opzichte van genoemde
bouwmassa enigszins risalerende rechter gedeelte op vrijwel vierkante plattegrond, reikt
lager en wordt bekroond met een zadeldak. Aan de achterzijde is het dakschild linkszijdig
(gezien vanaf de achterzijde) enigszins doorgezet; het gevelvlak kraagt hier dan ook uit. Alle
dakschilden zijn belegd met rode verglaasde Tuile du Nord pannen. Langs de schuine
dakranden houten windveren met waterborden; langs de horizontale dakranden bakgoten
op klossen. Gevelopeningen met lateien en ontlastingsbogen, op de begane grond voorzien
van opgeklampte luiken, welke aan de bovenzijden als persiennes uitgevoerd zijn. De
roedeverdeling is plaatselijk gewijzigd. Ter plaatse van onder- en bovendorpels rollagen in
de in kruisverband gemetselde bakstenen gevels met geknipte voegen, alsmede bij de plint.
Een tot op de verdiepingsvloer reikende aangekapte uitbouw aan de achterzijde.
Voorgevel: met op de begane grond, in hoofdbouwmassa (links) en rechter bouwmassa, elk
een vast venster met middenstijl een bovenlicht, waarin de glas in lood tracéringen nog
herkenbaar zijn. Op de verdieping in de rechter bouwmassa eenzelfde venster met luiken,
maar met getweeëndeeld bovenlicht. Een driehoekig topgevel raam.
Rechter zijgevel: met drie -op ongelijke afstanden geplaatste- vensterassen met in de
middenas de hoofdingang met siersmeedwerk en voorzien van zij- en bovenlichten en met
een met glas dichtgezet afdakje. Een hardstenen stoep er naar toe. Ter plaatse van de
linker as, een aangebouwde serre met pannenkap, waarachter openslaande terrasdeuren.
Inde rechter as een 6-ruits schuifvenster. Verdiepingsvensters met middenstijl en met naar
binnen slaande bovenlichten. Ter plaatse van de aangekapte aanbouw een zijingang met
gekoppeld schuifvenster met middenstijl; het geheel afgesloten met een ontlastingsboog
met gepleisterd veld.
Linker zijgevel: eveneens met drie vensterassen ter plaatse van de begane grond: rechts
een schuifvenster met bovenlicht, waarnaast een stolpraam met getweeëndeeld bovenlicht
en een klein staand raam. Dakkapel linker dakschild.
Achtergevel: met rechts twee verdiepingsramen (als genoemd) afgesloten met
ontlastingsboogjes. Hieronder bevindt zich een aangekapte moderne aanbouw, waartegen
vervolgens een platte moderne aanbouw. In de zijgevel van het risalerende geveldeel een
staand venster. Aanbouwen aan de achtergevel.
MOTIVATIE

:

Het pand is samen met het belendende pand (Weverstraat 30) een typisch voorbeeld van
een beging 20e eeuws dorpshuis, dat in zijn uiterlijke verschijningsvorm vrijwel authentiek is.

Beide panden, welke door dezelfde architect ontworpen zijn en waarvan de eerste steen
door Joh. Jac. Formijne is gelegd, markeren met hun (bijna) hoekligging het begin van de
Weverstraat, welke een verbinding legt tussen de Dreef en de stoep naar de dijk.
VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Aanbouw met garage.

