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Aan de Molenstraat gelegen en daarop georiënteerd woonhuis met koetshuis. Dit woonhuis
met koetshuis is oorspronkelijk gebouwd door de dorpsarts en later gebruikt als
gemeentehuis van de voormalige gemeente Varik.
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Erf met woonhuis, koetshuis, beukenhaag, 2 leilinden
Woonhuis
Gemeentehuis
ca. 1880

Beukenhaag, twee leilinden op voorerf
Gemeentehuis van de voormalige gemeente Varik

Hoofdmassa bestaande uit twee, middels een plat en gedeeltelijk verhoogd tussen lid met
elkaar verbonden rechthoekige en met zadeldaken bekroonde bouwmassa's, waarop
gesmoorde oud Hollandse pannen. Schoorstenen: één op het rechter nokeinde en een links
op het dakschild aan de voorzijde, alsmede twee schoorstenen op het koetshuis links, aan
beide zijden van de nok. Muurankers ter plaatse van de verdiepingsvloer. Gemetselde
strekken. Langs elk van de topgevels, geschulpte windveren, waterborden en een makelaar.
Het woonhuis heeft boven het voorgevelvlak een dakkapel met twee vensters met
roedeverdeling (3x2/3x2 ruits). Een fraai gedetailleerde lijstgoot boven drie op regelmatige
afstand geplaatste schuifraamkozijnen (2x2/2x1 ruits).
In de topgevels van de linker en rechter zijgevel elk twee naar binnen draaiende ramen (2x2
ruits) met halfronde beëindigingen en met tracéringen.
In de rechter zijgevel links dubbele tuindeuren met bovenlicht, waarvoor zich waarschijnlijk
een serre heeft bevonden (gevelverkleuring). In de linker zijgevel, ter plaatse van de begane
grond geheel links een deur met bovenlicht; rechts daarvan een schuifvenster als genoemd.
Plat gedekt Tussenlid: met ingang met bovenlicht (3x3 ruits) aan de koetshuiszijde. Aan de
tuinzijde een schuifraam ( 2x2/2x1 ruits).
Koetshuis:
In de voorgevel van het (voormalige) koetshuis een iets risalerende topgevel met
hardstenen dekplaten en bekroning, waaronder een driehoekig beëindigd hooiluik met luiken
boven de met een segmentboog afgeronde brede houten staldeur. Links en rechts ervan
gevels met inkassingen, waarin links een raam met middenstijl. Lijstgoot op klossen.
Achtergevel met links (gezien vanuit de voorzijde) een aankapping. Gevelindeling is
onregelmatig met uiterst links een getoogd deurtje met rond raampje; rechts ervan een
gietijzeren stalraampje met loofbladmotief en met getoogde beëindiging; uiterst rechts twee
schuifvensters (2x2/2x1 ruits).
De aankapping met gelobte windveren, heeft aan de zijkant een getralied raampje en aan
de achterzijde een gemetseld klein houten raampje; aan de tuinzijde een deur.
Linker zijgevel: met op de begane grond een schuifraam (als genoemd) en op de verdieping
een draairaam met halfronde beëindiging.
Rechter zijgevel: is een blinde gevel.
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Overige informatie Het complex vertoont nog vrijwel geheel haar oorspronkelijke aanleg en
uiterlijke verschijningsvorm. Door haar ligging is het medebepalend voor het zichtbaar
houden van de historisch gevormde structuur van Varik en door haar voormalige functies
van geschiedkundig belang voor de plaatselijke bevolking.

