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

: GM076
:
: Dorpstraat 47
: 6085 BE Horn
: HOR02 sectie B nr(s) 4544
: x: 194142 y: 357808
: Traditionele bouwstijl met invloeden van de neorenaissance
: circa 1910
: woonhuis
: woonhuis
: onbekend

Typering van het monument:
Vrijstaand woonhuis met trapgeveltje boven het rechterdeel van de voorgevel, uitgevoerd in een
decoratieve baksteenarchitectuur en voorzien van glas-in-loodramen.
Historie:
Het pand werd gebouwd in opdracht van de familie Huyben, die verderop een bierbrouwerij bezatten.
Ruimtelijke context:
Het object maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Horn.
Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend van de belending.
Bouwmassa:
Het object bestaat uit een hoofdbouwmassa met achteraanbouw(en), een aanbouw aan de
rechterzijde en een uitbouw aan de linkerzijde.
De hoofdbouwmassa heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met
een zadeldak, evenwijdig aan de weg. De oorspronkelijke aanbouw aan de rechterzijde (garage) en
de uitbouw aan de linkerzijde bestaan uit één bouwlaag met plat dak.
De aanbouwen aan de achterzijde zijn niet geïnventariseerd en vallen buiten de bescherming.
Dak:
Het zadeldak is gedekt met donkergrijze opnieuw verbeterde Hollandse pannen en voorzien van een
vernieuwde houten bakgoot die rust op het uitkragende siermetselwerk van de langsgevels. Ter
plaatse van de topgevels is een dakoverstek aanwezig dat is voorzien van kantpannen. Aan de
rechter voorzijde van het dak is een steekkap aangebracht, dat in de voorgevel eindigt in een
trapgevel. Ter plaatse van de rechter zijgevel is het dak voorzien van een sierlijk gemetselde
schoorsteen.
Gevels:
Het pand is opgetrokken in bruinrode baksteen, gemetseld in kruisverband en voorzien van een
knipvoeg. Ter plaatse van de zijgevels zijn smeedijzeren muurankers aanwezig.
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Voorgevel:
De asymmetrische voorgevel bestaat uit drie venster- of gevelassen. Er bevindt zich een aanbouw
met garage aan de rechterzijde en een uitbouw met balkon en voordeur aan de linkerzijde.
De gevel van de hoofdbouwmassa heeft een horizontale geleding middels gepleisterde sierbanden.
Aan de rechterzijde van de hoofdbouwmassa is een verticaal risalerend geveldeel aanwezig dat
eindigt in een trapgevel. Dit risalerende geveldeel met trapgevel is geaccentueerd door middel van
hoekstenen in rode baksteen.
De gevel heeft een geprofileerde plint van pleisterwerk. De gevel van de hoofdbouwmassa wordt aan
de bovenzijde beëindigd door een daklijst in rode baksteen met decoratieve verticaal gemetselde
consoles, die aan de boven- en onderzijde door middel van een horizontaal gemetselde band met
elkaar zijn verbonden. De trapgevel is voorzien van hardstenen afdekstenen en een smeedijzeren
bekroning.
Aan de linkerzijde is de gevel zowel op de begane grond als op de verdieping voorzien van twee
vensteropeningen met houten T-ramen voorzien van glas-in-lood. Het risalerende geveldeel aan de
rechterzijde van de gevel heeft op de begane grond en op de verdieping een driedelig samengesteld
houten raam met bovenlichten. De vensteropeningen in beide geveldelen hebben een gemetselde
geprofileerde omlijsting in rode baksteen. De omlijsting is voorzien van een gemetselde segmentboog
met gepleisterde aanzet- en sluitstenen in diamantkopvorm en siermetselwerk in het boogveld. Aan de
onderzijde van de vensteropeningen bevindt zich een hardstenen onderdorpel.
In het trapgeveltje is een glas-in-loodraam aanwezig met rondboogvormige omlijsting in rode baksteen
voorzien van siermetselwerk in het boogveld, geflankeerd door twee rondboogvormige blinde
vensters, die evenals de ramen zijn voorzien van een geprofileerde omlijsting in rode baksteen.
De gevel van de éénlaagse aanbouw met garage aan de rechterzijde wordt aan de bovenzijde
beëindigd door een gemetselde ezelsrug, waaronder een gemetselde bloklijst van rode baksteen
aanwezig is. In de gevel bevindt zich een vernieuwde garagepoort met daarboven een bovenlicht
voorzien van een roedeverdeling en glas-in-lood.
De gevel van de uitbouw aan de linkerzijde, met toegangsdeur, heeft aan de bovenzijde dezelfde een
gemetselde bloklijst als de garage. Op deze uitbouw is een balkon aanwezig dat is voorzien van een
balustrade bestaande uit kunststenen en natuursteen. In de aanbouw is een houten voordeur
aanwezig die is voorzien van siersmeedwerk. De voordeur is gelegen op een bordes en te bereiken
via een tweetal hardstenen treden.
Interieur:
Het interieur is niet geïnventariseerd.
Erfafscheiding:
Aan de voorzijde van het pand is de oorspronkelijke erfafscheiding nog (deels) aanwezig. Deze
afscheiding bestaat uit een laag gemetseld muurtje met penanten en een sierlijk smeedijzeren
hekwerk met smeedijzeren poorten. Zowel het lage muurtje als de penanten zijn aan de bovenzijde
afgedekt met geprofileerde rode baksteen.
Bijzondere onderdelen:
De oorspronkelijke raamkozijnen met de glas-in-loodramen, de decoratieve gepleisterde elementen in
de gevel, het siermetselwerk, de smeedijzeren muurankers en de smeedijzeren topbekroning.
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.
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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, de bijzondere detaillering en de bijzondere ornamenten.
de architectuurhistorische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal-economische
ontwikkeling.

Bescherming:
Het exterieur van de op de bijgevoegde kaart aangegeven bouwmassa en de oorspronkelijke
erfafscheiding aan de straat
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Foto’s
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Kaart met bescherming

luchtfoto
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Kaart met bescherming
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