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

: GM084
: Pand 'Delhoofen'
: Kerkstraat 2
: 6085 AX Horn
: HOR02 sectie D nr(s) 1534
: x: 194336 y: 357738
: Traditionalisme
: 1926
: pastorie
: woonhuis
: onbekend

Typering van het monument:
Vrijstaand pand in een decoratieve baksteenarchitectuur voorzien van een erker met balkon in het
rechterdeel van de voorgevel.
Historie:
Onbekend.
Ruimtelijke context:
Horn is gelegen op een terraspunt die uitsteekt in het Maasdal. Op deze strategische plek was in de
vroege middeleeuwen reeds een hof c.q. kasteel aanwezig. De hoofdvorm van het huidige kasteel
gaat zeker terug tot de dertiende eeuw. Het huidige woongedeelte van het kasteel dateert uit de
veertiende en vijftiende eeuw. Nabij het kasteel ontwikkelde zich het dorp Horn. De laatmiddeleeuwse
dorpsbebouwing volgt voor een groot deel de boog van de terrasrand. De verspreide bebouwing langs
deze terrasrand (met in het noorden de bebouwing langs de Kemp-Broekstraat, in het zuiden de
bebouwing langs de Beunk-Posthuisweg-Eindstraat en centraal de bebouwing bij het kasteel en de
kerk) groeide geleidelijk naar elkaar toe. Een belangrijke ontwikkeling hierbij was de aanleg van de
Rijksweg, die Roermond met de Napoleonsweg verbond. Deze weg is aangelegd in de eerste helft
van de negentiende eeuw.
Het betreffende pand is gelegen op de historische weg tussen de kerk en de Rijksweg. Het betreft een
vrijstaand pand op ruime verkaveling, gelegen in de rooilijn.
Bouwmassa:
Het object bestaat uit een hoofdbouwmassa met een aanbouw aan de rechter achterzijde en een
uitbouw aan de rechter zijgevel. Aan de voorzijde is een driekantige erker aanwezig.
De hoofdbouwmassa heeft een vrijwel vierkante plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen, gedekt
met een tentdak. De uitbouw aan de rechterzijgevel heeft eveneens twee bouwlagen.
De oorspronkelijke aanbouw aan de rechter achterzijde bestaat uit één bouwlaag, gedekt met een
zadeldak, haaks op de weg. Naast deze aanbouw is plat afgedekte garage aanwezig. De aanbouw
aan de achterzijde en de garage zijn verder niet beschreven en vallen buiten de bescherming.
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Dak:
Het tentdak van de hoofdbouwmassa is gedekt met donkergrijze geglazuurde Hollandse pannen en
voorzien van een uitkragende houten bakgoot, op gootklossen. Het tentdak is aan de zijde van de
rechter zijgevel - boven de uitbouw - voorzien van een steekkapje met eindschild. Er bevinden zich
gemetselde schoorstenen in het voorste en in het achterste dakschild.
Gevels:
Het pand is opgetrokken in bruine baksteen, gemetseld in kruisverband en platvol gevoegd. De gevel
heeft een gemetselde plint met een gepleisterde afdekking. Ter hoogte van de verdiepingsvloer is
over de gevel een gepleisterde horizontale lijst aangebracht. Boven deze gepleisterde lijst zijn op de
verdieping spaarvelden in het metselwerk aangebracht. Deze spaarvelden worden onder de goot
beëindigd door een sierband met een platte muizentand. Daarnaast zijn op de gevel nog enkele
horizontaal gemetselde sierlijsten aanwezig. De raamopeningen zijn grotendeels voorzien van een
sierlijk gemetselde rollaag, die is afgedekt met een uitkragende sierband en is voorzien van een
figuratieve, uitkragende gemetselde sluitsteen. Aan de onderzijde hebben de raamopeningen een
gepleisterde onderdorpel.
Voorgevel:
De asymmetrische voorgevel bestaat uit drie venster- of gevelassen. In de rechter gevel-as is op de
begane grond een driehoekige erker aangebracht, waarop een balkon met opgewerkte gemetselde
balustrade aanwezig is, die is voorzien van pleisterwerk. De erker is op de hoeken voorzien van
decoratief metselwerk. In de erker is aan elke zijde een raam aangebracht. Deze ramen bestaan uit
een houten T-raam met een middenstijl tussen de raamvleugels en beide bovenlichten. De
bovenlichten zijn voorzien van een 4-ruits roedeverdeling.
De twee gevelassen links naast de erker bevatten twee gelijksoortige ramen. Op de verdieping zijn in
de twee gevelassen, links naast de erker, ramen aangebracht met alleen twee raamvleugels. Deze
raamvleugels bevatte oorspronkelijk een roedeverdeling welke echter uit de ramen in de voorgevel is
verdwenen. Boven de erker is een houten balkondeur aanwezig. De deur is voorzien van glas met een
negen-ruits roedeverdeling.
Voorgevel uitbouw in de rechterzijgevel:
In dit geveldeel is de toegang met gesloten oorspronkelijke houten voordeur aangebracht. De
voordeur, het kozijn en de ontlastingsconstructie heeft aan de bovenzijde een opmerkelijke vijfzijdige
vorm. Het raampje in de deur heeft aan de bovenzijde een zelfde vormgeving en is tevens voorzien
van siersmeedwerk.
De voordeur heeft een rijk uitgevoerde gemetselde omlijsting, met een rollaag, uitgemetselde koppen,
een sierband en gemetselde consoles. De toegang is te bereiken via een stenen trap. In de blinde
gevel boven de voordeur is een natuurstenen gevelsteen aangebracht waarop het jaartal 1926 is
aangegeven.
Rechter zijgevel aanbouw:
De rechter zijgevel bestaat uit een uitbouw in het midden van de gevel met links en rechts hiervan een
gevelas. Op de begane grond is de gevel blind uitgevoerd. Op de verdieping zijn dezelfde ramen
aanwezig al in de voorgevel, met dien verstanden dat de roedeverdeling van de raamvleugels hier
bewaard is gebleven. In de uitbouw bevindt zich zowel op de begane grond als op de verdieping een
raamopening met een decoratieve omlijsting met rollaag en sierband in metselwerk. De raamopening
op de begane grond heeft een zeskantig stalen raam met een twaalf-ruits roedeverdeling en is
voorzien van een gepleisterde onderdorpel. De raamopening op de verdieping heeft een achtkantig
stalen raam met een negen-ruits roedeverdeling.

Gemeentelijke Monumentenlijst Leudal | monumentnr. GM084

Pagina 2 van 6

Interieur:
Het interieur is niet geïnventariseerd.
Erfafscheiding:
Aan de voorzijde van het object is de oorspronkelijke erfafscheiding nog deels aanwezig. Deze
bestaat uit een laag gemetseld muurtje voorzien van siermetselwerk in blokverband en gemetselde
penanten met daartussen een ijzeren reling en smeedijzeren poorten.
Bijzondere onderdelen:
De oorspronkelijke raamkozijnen en voordeur, het siermetselwerk in de gevel, de decoratieve
gepleisterde elementen, de gevelsteen en de oorspronkelijke erfafscheiding.
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, de bijzondere detaillering en de bijzondere ornamenten.
 de architectuurhistorische en functionele 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 (hoofd)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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