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BESCHRIJVING

:

Tegen het dijkprofiel van de Waaldijk gelegen en met de voorgevel daarop georiënteerde
dijkwoning. Het dijkprofiel is tot aan de voorgevel aangehoogd tussen in één vlak met de
zijgevels uitgemetselde keermuren.
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De rond 1910 gebouwde woning is opgebouwd op een rechthoekige plattegrond en bestaat
uit een onderverdieping, een hoofdverdieping op het niveau van de kruin van de dijk en een
bovenverdieping, die op ongeveer halve verdiepingshoogte in de kap overgaat. De
bouwmassa is afgerond met een zadeldak gedekt met gesmoorde oud Hollandse pannen.
Twee schoorstenen door de nok. Langs de topgevels windveren met waterborden, langs de
voorgevel een geprofileerde houten bakgoot en langs de achtergevel een zinken mastgoot.
Aan de achterzijde is ter hoogte van de onder- en hoofdverdieping een platafgedekte
toiletruimte aangebouwd.
Zowel de hoofdvorm, als de gevelsamenstelling en detaillering zijn goed herkenbaar
behouden gebleven. Met name de symmetrie en opbouw van de voorgevel springen in het
oog met haar middenrisaliet, uitlopend in een Vlaamse gevel met zadeldak met
geprofileerde druiplijsten, windveren, waterborden en makelaar. Hierin een voordeur met
bovenlicht en siersmeedwerk, waarboven een staand venster, waarvan het middendeel
driehoekig beëindigd is met in de top van de rollaag een geprofileerde sluitsteen. Ter
weerszijden van het middenrisaliet één vensteras, bestaande uit een (vernieuwd) staand
raamkozijn met uitzetraam en middenroede, waarboven een liggend venster met
middenroede. De vensteropeningen zijn bekroond met strekken en voorzien van stenen
lekdorpels. Onder de bakgoot siermetselwerk. De geheel in blokmotief gepleisterde linker
zijgevel heeft in de topgevel een 4-ruits schuifraamkozijn, ter plaatse van de
hoofdverdieping twee vensteropeningen waarvan de kozijnen met bovenlichten zijn
vernieuwd en ter plaatse van de onderverdieping een smalle en een nagenoeg vierkante
(later aangebrachte) vensteropening.
De rechter zijgevel, waarvan alleen de onderverdieping is gepleisterd, heeft in de topgevel
een 4-ruits schuifraamkozijn, ter plaatse van de hoofdverdieping twee 6-ruits
schuifraamkozijnen met persiennes en ter plaatse van de onderverdieping een
schuifraamkozijn met middenroede een gedrieëndeeld bovenlicht, een dubbele tuindeur
onder korfboog en een nieuw staand raamkozijn.
De geheel in blokmotief gepleisterde achtergevel omvat naast de aangebouwde toiletruimte
ter plaatse van de hoofdverdieping een schuifraamkozijn met middenroede een
gedrieëndeeld bovenlicht en ter plaatse van de onderverdieping een raamkozijn benevens
een later aangebracht deurkozijn met zij- en bovenlichten.
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Deze dijkwoning is vanwege zijn ligging tegen de dijk een goed voorbeeld van de voor het
rivierengebied karakteristieke en onder meer door de dijkverzwaring zo bedreigde
dijkbebouwing. Daarnaast is het pand op zichzelf zowel qua hoofdvorm als qua gave
verhoudingen, gevelsamenstelling en detaillering van met name de voorgevel een
waardevol representant van een woning uit het begin van deze eeuw. Het voldoet aan de
basiscriteria 1 van de gemeentelijke Monumentenverordening.

