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

: GM020
: n.v.t.
: Berikstraat 11a
: 6082 AM Buggenum
: BGN04 sectie C nr(s) 1124
: x: 196028 y: 360555
: Traditionele negentiende-eeuwse bouwstijl
: 1905
: zusterwoning
: onbekend
: Tramps

Typering van het monument:
Voormalige zusterswoning in een decoratieve baksteenarchitectuur.
Historie:
De voormalige zusterswoning maakte oorspronkelijk deel uit van een complex waarbij naast de
zusterwoning tevens een bewaarschool, keuken en naaischool aanwezig waren. De naaischool was
gehuisvest op de begane grond de zusterwoning. De bewaarschool bevond zich in een belendend,
niet meer bestaand pand aan de linker achterzijde. De keuken bevond zich in een niet meer
bestaande uitbouw aan de rechterzijde.
Ruimtelijke context:
Het object is gelegen aan een uitloper van een historisch bebouwingslint. Het betreft een vrijstaand
pand op ruime verkaveling, terugliggend van de belending.
Bouwmassa:
Het object bestaat uit een hoofdbouwmassa met diverse latere aanbouwen. De hoofdbouwmassa
heeft een rechthoekige plattegrond, evenwijdig aan de weg. De bouwmassa bestaat uit twee
bouwlagen, gedekt met een zadeldak, evenwijdig aan de weg. Het zadeldak is aan de zijde van de
voorgevel voorzien van een steekkapje dat in de voorgevel eindigt in een tuitgevel. De aanbouwen
vallen buiten de bescherming en zijn niet verder beschreven.
Dak:
Het zadeldak van de hoofdbouwmassa is gedekt met donkergrijze vlakke muldenpannen en voorzien
van een eenvoudige houten bakgoot op de onderliggende gevel. Het steekkapje aan de zijde van de
voorgevel is gedekt met donkergrijze natuursteenleien in Maasdekking. Het zadeldak is aan de zijde
van de linker zijgevel voorzien van een gemetselde schoorsteen.
Gevels:
Het pand is opgetrokken in bruinrode baksteen, gemetseld in kruisverband en platvol gevoegd. De
vensteropeningen zijn voorzien van een decoratief vlecht- en metselwerk in de boogvelden.
De symmetrische voorgevel bestaat uit vijf venster- of gevelassen.
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De gevel heeft een verticale geleding middels een middenrisaliet die eindigt in een tuitgevel en
hoeklisenen. De gevel heeft een horizontale geleding die bestaat uit twee doorlopende cordonlijsten
van onderdorpeltegels onder de vensters.
De gevel heeft een natuurstenen plint en wordt aan de bovenzijde beëindigd door een decoratieve
daklijst met tandlijst met daarboven een dubbele overhoekse muizentand.
Aan weerszijden van de middenrisaliet bevinden zich zowel op de begane grond als op de verdieping
twee vensteropeningen met oorspronkelijke, rechthoekige zesruits vensters van hout. De
vensteropeningen zijn voorzien van een gemetselde segmentboog. De toegang met sobere dubbele
deuren en een bovenlicht dat voorzien is van een roedeverdeling en glas-in-lood is centraal in de
gevel geplaatst. Op de eerste verdieping bevinden zich in de middenrisaliet twee smalle, hoge
vensters van hout voorzien van een roedeverdeling. De vensteropeningen zijn voorzien van een
gemetselde rondboog.In de tuitgevel bevindt zich centraal het St. Antoniusbeeld op een sokkel voor
een blind spitsboogvenster. Aan weerszijden hiervan zijn twee spitsboogvormige vensteropeningen
met rechthoekige houten ramen voorzien van een roedeverdeling aanwezig. De tuitgevel van de
middenresaliet is afgedekt met natuursteen.
St. Antoniusbeeld
De tuitgevel is voorzien van een St. Antoniusbeeld uit 1906, dat werd geschonken door Andries van
Vlodrop, gemeentesecretaris van Buggenum (1885-1914) en later burgemeester (1915-1916). Het
beeld bevindt zich op een decoratieve sokkel, voor een blind spitsboogvenster.
Interieur:
Het interieur is niet geïnventariseerd.
Erfafscheiding:
De erfafscheiding is niet van waarde of niet oorspronkelijk en is derhalve niet verder beschreven.
Bijzondere onderdelen:
Het St. Antoniusbeeld, het decoratieve metselwerk van de gevel, de oorspronkelijke raamkozijnen, de
glas-in-loodramen, de natuursteenelementen en de sierlijsten op de gevel alsmede de
natuursteenleien op het steekkapje.
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.
 de bijzondere detaillering.
 de architectuurhistorische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
 de typologische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
 de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaaleconomische en
geestelijke 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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