Kerngegevens gemeentelijk monument:
Monumentnummer
Naam monument
Adres
Postcode en plaats
Kadastrale aanduiding
Coördinaten
Bouwstijl
Kerndatering
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Architect

: GM008
: Basisschool Harlekijn
: Dorpstraat 51 (ingang is op de Kennedystraat)
: 6095 AG Baexem
: BXM00 sectie E nr(s) 1244
: x: 189624 y: 359741
: Traditionalisme
: circa 1921
: schoolgebouw
: schoolgebouw
: onbekend

Typering van het monument:
Schoolgebouw van één bouwlaag met schilddak.
Historie:
Onbekend.
Ruimtelijke context:
De kern van Baexem concentreerde zich tot omstreeks 1850 tot bebouwing rond de kerk op de
Klockeberg (bij de kruising van de Rijksweg en de Dorpstraat). In 1879 werd de spoorlijn RoermondWeert aangelegd, waarna ook bebouwing ontstond aan de weg naar Heythuysen, in de nabijheid van
het spoor. Na 1900 ontstond geleidelijk bebouwing langs de Dorpsstraat, die zich na 1945 verder
verdichtte tot een aangesloten bebouwingslint. De school werd omstreeks 1920 gebouwd. Het betreft
een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend van de belending.
Bouwmassa:
Het object bestaat uit een hoofdbouwmassa met diverse aanbouwen. De hoofdbouwmassa heeft een
rechthoekige plattegrond, evenwijdig aan de weg. De bouwmassa bestaat uit één bouwlaag, gedekt
met een schilddak, evenwijdig aan de weg. De oorspronkelijke aanbouw aan de linkerzijde bestaat uit
één bouwlaag met plat dak. De diverse aanbouwen aan de rechterzijde en de achterzijde zijn niet
beschreven en vallen buiten de bescherming.
Dak:
Het schilddak van de hoofdbouwmassa is gedekt met rode (opnieuw) verbeterde Hollandse pannen
en voorzien van een fors uitkragende houten bakgoot. Aan de rechterzijde van de voorgevel is het
schilddak voorzien van een steekkapje met schilddak. Het schilddak is verder voorzien van twee
royale gemetselde schoorstenen. In het midden van het dakvlak aan de voorzijde bevindt zich een
bescheiden houten dakkapel.
Gevels:
Het pand is opgetrokken rode baksteen, gemetseld in Noords verband en Vlaams verband. De plint en
de omlijstingen van de gevelopeningen zijn gemetseld in een afwijkende grauwrode baksteen.
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Voorgevel:
De asymmetrische voorgevel bestaat uit een langgerekt deel aan de linkerzijde van drie vensterassen
waarachter zich klaslokalen bevinden. Aan de rechterzijde van de gevel bevindt zich een verticaal
vooruitspringend deel met rechts hiernaast nog een klein (lang)geveldeel.
De gevel heeft een horizontale geleding middels sierbanden van kunststeen en een verticale geleding
middels een vooruitspringend geveldeel aan de rechterzijde. Ter hoogte van de begane grond is het
vooruitspringende geveldeel voorzien van een driehoekige erker met royaal dakoverstek. Onder de
dakrand en op de hoeken van de erker bevindt zich siermetselwerk. De gevel heeft een gemetselde
plint met geïntegreerde bloembakken. Het linkerdeel van de gevel bestaat op de begane grond uit drie
vensteropeningen met rechthoekige houten ramen met meerdere raamdelen en bovenlichten. De
vensteropeningen zijn voorzien van een gemetselde, iets naar voren springende omlijsting en
geglazuurde dorpelstenen. In het naar voren springende geveldeel aan de rechterzijde van de gevel is
in de erker een tweedelig samengesteld houten raam aanwezig. Boven de erker bevinden zich twee
horizontale vensters. Tussen de beide ramen bevindt zich een gemetselde penant. Op het niveau van
de verdieping is het vooruitspringende geveldeel voorzien van twee houten vensters. Deze houten
rechthoekige vensters zijn voorzien van een bovenlicht en zijn door middel van een kunststenen latei
en onderdorpel met elkaar gekoppeld. Rechts van het naar voren springende geveldeel is een
liggend, tweedelig samengesteld houten venster aanwezig. Dit venster is voorzien van een
gemetselde rollaag en geglazuurde dorpelstenen. De secundaire toegang met glaspui is in de
aanbouw aan de rechterzijde geplaatst en is voorzien van een royaal dakoverstek.
De oorspronkelijke aanbouw aan de linkerzijde bestaat uit één venster- of gevelas en is voorzien van
een secundaire toegang met recent vernieuwde deur. De toegang heeft een gemetselde rollaag.
Interieur:
Het interieur is niet geïnventariseerd.
Erfafscheiding:
De erfafscheiding is niet van waarde of niet oorspronkelijk en derhalve niet verder beschreven.
Bijzondere onderdelen:
Het decoratieve metselwerk in de gevel, de decoratieve lijsten op de gevel en de oorspronkelijke
raamkozijnen.
Waardestelling:
Het object is van belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, cultuurhistorische
waarde en meer in het bijzonder vanwege:
 de architectuurhistorische betekenis in relatie tot de esthetische kwaliteit van het ontwerp.
 de architectonische gaafheid van het exterieur.
Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft veranderingen ondergaan waarbij het
oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
 als een plaatselijke uiting van een belangrijke (landelijke) architectuurstroming.
 het object is ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving.
 de betekenis van het object als onderdeel van de historisch gegroeide nederzettingsstructuur,
waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
 het bijzondere materiaalgebruik en de bijzondere detaillering.
 de typologische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
 de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een culturele en
sociaaleconomische ontwikkeling.
Bescherming:
Het exterieur van de op de bijgevoegde kaart aangegeven bouwmassa.
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Foto’s
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Luchtfoto en kaart met bescherming

luchtfoto
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Kaart met bescherming
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