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

: GM078
: n.v.t.
: Eindstraat 11
: 6085 AE Horn
: HOR02 sectie D nr(s) 1403
: x: 193980 y: 357676
: Traditionele bouwstijl
: 1926
: woonhuis en postkantoor
: woonhuis
: onbekend

Typering van het monument:
Voormalig postkantoor en woonhuis met erker, decoratief metselwerk en in de gevel de enige
overgebleven gietijzeren PTT brievenbus in Limburg.
Historie:
Het object is tot in de jaren zeventig in gebruik geweest als postkantoor.
Ruimtelijke context:
Het object maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Horn, welke
oorspronkelijke kan worden gekarakteriseerd als een dorp langs de terrasrand van de Maas, waar ook
de bebouwing aan het begin van de negentiende eeuw was geconcentreerd. In de eerste helft van de
19e eeuw werd de Rijksweg aangelegd, die Roermond verbond met de Napoleonsweg. Hierdoor werd
de oorspronkelijke bebouwingstructuur doorsneden. Het object is gelegen aan de zuidzijde van de
Rijksweg aan een pleinachtige verbreding van de Eindstraat. Het betreft een halfvrijstaand pand op
ruime verkaveling, gelegen in de rooilijn.
Bouwmassa:
Het object bestaat uit een hoofdbouwmassa met een oorspronkelijke aanbouw aan de rechter zijgevel.
De hoofdbouwmassa heeft een rechthoekige plattegrond, evenwijdig aan de weg.
De bouwmassa bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met een schilddak evenwijdig aan de weg.
De aanbouw aan de rechter zijgevel bestaat uit twee in hoogte verschillende bouwvolumes van één
bouwlaag, gedekt met platte daken. De aanbouwen aan de achterzijde zijn niet beschermd en
derhalve niet beschreven.
Dak:
Het schilddak van de hoofdbouwmassa is gedekt met lichtrode Tuile du Nord-pannen en voorzien van
een uitkragende houten bakgoot. De bakgoot is recent opnieuw bekleed. Het schilddak is ter plaatse
van de dakvoet licht geknikt. Aan de zijde van de voorgevel bevindt zich een houten dakkapel met
twee openslaande raamvleugels voorzien van een roedeverdeling, gedekt met plat dak, waarvan het
boeiboord is vernieuwd. De platte daken van de aanbouw aan de rechterzijde zijn nog voorzien het
oorspronkelijke uitkragende boeiboord op klossen.
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Gevels:
Het pand is opgetrokken in bruine baksteen, gemetseld in kruisverband en platvol gevoegd. De gevels
zijn voorzien van een plint die aan de bovenzijde een gemetselde rollaag heeft. In de voorgevel zijn in
de plint twee kelderlichten aangebracht. De gevel wordt aan de onder de goot beëindigd door een
uitkragende gemetselde bloklijst. Aan de bovenzijde van de gevelopeningen zijn decoratieve rollagen
c.q. een rondboog aangebracht, die zijn voorzien van een bloktandversiering. De raamopeningen zijn
verder voorzien van hardstenen onderdorpels.
Voorgevel:
De nagenoeg symmetrische voorgevel bestaat uit drie venster- of gevelassen. Op de begane grond is,
centraal in de gevel, in een rondboogvormig portaal de voordeur geplaatst. Aan beide zijde van de
oorspronkelijke gesloten houten voordeur is een smal zijraampje aanwezig. Boven deze raampjes en
de voordeur zijn bovenlichten met een roedeverdeling aanwezig.
Aan de linkerzijde van de gevel is een erker over één bouwlaag met hierop een balkon aanwezig. Het
balkon is voorzien van een waarschijnlijk later aangebrachte balustrade bestaande uit een
buizenframe. De driezijdige erker is voorzien van een breed raam in het midden en twee smalle ramen
aan de schuine zijden. De bovenlichten van de ramen in de erker zijn voorzien van glas-in-lood.
Aan de rechterzijde naast de voordeur is een oorspronkelijk driedelig houten raam met bovenlichten
aanbracht. De bovenlichten zijn voorzien van een roedeverdeling. Bij alle vensters op de begane
grond zijn aan de buitenzijde de oorspronkelijke geïntegreerde rolluiken van hout bewaard gebleven.
Op de eerste verdieping is in de middelste en rechter gevelas een oorspronkelijke, driedelig houten
raam met bovenlichten aanbracht, waarvan de bovenlichten eveneens zijn voorzien van een
roedeverdeling. In de linker gevelas bevindt zich op de verdieping een gevelopening met gelijke
indeling als de ramen op de verdieping, met dien verstanden dat het middelste deel de balkondeur
bevat. Opvallend hierbij is het feit dat de paneeldeur ter plaatse van het bovenlicht doorloopt en het
bovenlicht in de naar buitendraaiende balkondeur is verwerkt.
In de oorspronkelijke aanbouw aan de rechterzijde zijn twee toegangen met houten deuren aanwezig.
De deur aan de linkerzijde is voorzien van een bovenlicht met een roedeverdeling. De deuren zijn te
bereiken via een tweetal stenen treden.
Brievenbus
Rechts in de gevel is nog de gietijzeren brievenbus aanwezig die dateert uit 1904-1906. Het betreft de
enig overgebleven gietijzeren brievenbus van de PTT. Bij de bouw van het nieuwe postkantoor in
1926 werd de brievenbus ingemetseld in de muur van de voorgevel, waarbij deze ongeveer vijf
centimeter voor het metselwerk uitsteekt. De brievenbus is voorzien van een halfronde bovenzijde. In
de brievenbus zijn twee openingen aangebracht: één opening voor brieven en de andere opening voor
drukwerk. Tussen beide inwerpopeningen is het Rijkswapen met twee leeuwen aangebracht. Boven
de bovenste inwerpopening is een baldakijn aangebracht.
Interieur:
Het interieur is niet geïnventariseerd.
Erfafscheiding:
Niet van toepassing.
Bijzondere onderdelen:
De oorspronkelijke raamkozijnen en glas-in-loodramen, de oorspronkelijke houten rolluiken aan de
buitenzijde, de oorspronkelijke brievenbus en het decoratieve metselwerk in de gevel.
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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.
 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 architectuurhistorische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
 de aanwezige brievenbus waarvan slechts nog één exemplaar in Limburg is overgebleven.
 de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als voormalig postkantoor en als uitdrukking van
een sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.
Bescherming:
Het exterieur van de op de bijgevoegde kaart aangegeven bouwmassa.
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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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