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

: GM115
: n.v.t.
: Kerkstraat 11
: 6083 AD Nunhem
: NHM00 sectie B nr(s) 521
: x: 195251 y: 361039
: Traditionalisme
: 1930
: raadhuis
: woonhuis
: onbekend, verbouwing 1938 door architect M.A. Geelen, Neer

Typering van het monument:
Voormalig raadhuis van de gemeente Nuhnem uit de jaren dertig van de vorige eeuw in
traditionalistische bouwstijl.
Historie:
Het pand is in gebruik geweest als raadhuis. In 1938 vond er een verbouwing plaats naar ontwerp van
architect M.A. Geelen uit Neer waarbij er een brandvrije archief bewaarplaats werd gerealiseerd. Het
gemeentehuis bleef tot de herindeling van 1942 met de gemeente Haelen als gemeentehuis in
gebruik.
Ruimtelijke context:
Het kerkdorp Nunhem ligt aan de Haelense beek en kent zijn oorsprong in de Vroege Middeleeuwen.
In deze periode ontstond hier een kasteel en een kerk. In de periode tot 1850 groeide Nunhem slechts
in zeer geringe mate. De kern Nunhem bestond tijdens het eerste kwart van de negentiende eeuw
slechts uit enkele panden in de directe nabijheid van de Haelense Beek.
Kaartmateriaal uit het jaar 1934 vertoont daarentegen een ander beeld. De kern was inmiddels
duidelijk gegroeid, met name door een verdichting binnen de bestaande structuur. Daarnaast was
vooral de bebouwing langs de weg naar Buggenum toegenomen. Noordoostelijk van het dorp lag, op
geringe afstand, het kasteel Huis Nunhem. De zeer kleine dorpskern werd in de negentiende eeuw
aan de oostzijde van de Haelensche Beek gekenmerkt door een open akkercomplex.
De bebouwing is thans voornamelijk geconcentreerd langs twee elkaar kruisende wegen (de
Burgemeester Peetersstraat-Servaasweg en de Kerkstraat-Molenbergstraat).
Het object is gelegen aan Kerkstraat, de verbindingsweg met Buggenum, die in de loop van de
twintigste eeuw werd voorzien van bebouwing. Het object betreft een halfvrijstaand pand op ruime
verkaveling, gelegen in de rooilijn.
Bouwmassa:
Het object bestaat uit een hoofdbouwmassa met oorspronkelijke aanbouw aan de linkerzijde en een
oorspronkelijke achteraanbouw.
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De hoofdbouwmassa heeft een vrijwel vierkante plattegrond en bestaat uit één bouwlaag, gedekt met
een zadeldak, haaks op de weg. De oorspronkelijke aanbouwen aan de linkerzijde en de achterzijde
bestaan uit één bouwlaag, gedekt met een plat dak.
Dak:
Het zadeldak van de hoofdbouwmassa is gedekt met rode Tuile du Nordpannen met kantpannen en
voorzien van een houten bakgoot op houten gootklossen. De bakgoot is ter plaatse van de kopgevel
iets om de hoek gezet. Het zadeldak van de hoofdbouwmassa is verder voorzien van een gemetselde
schoorsteen ter plaatse van de achtergevel. Het platte dak van de aanbouw aan de linkerzijde is een
voorzien van een uitkragend boeiboord op gootklossen.
Gevels:
Het pand is opgetrokken in bruinrode baksteen, gemetseld in kruisverband en platvol gevoegd.
De voorgevel wordt aan de bovenzijde beëindigd door een licht uitkragende gemetselde sierband en
is voorzien van een doorlopende rollaag ter plaatse van de onderdorpels van de raamopeningen op
de begane grond.
In voorgevel van de hoofdbouwmassa zijn zowel op de begane grond als op het niveau van de
verdieping drie raamopeningen aanwezig die middels een gemetselde rollaag en onderdorpel zijn
gekoppeld. De raamopeningen op de begane grond hebben houten ramen met bovenlichten die zijn
voorzien van een vier-ruits roedeverdeling. De ramen op de verdieping hebben een horizontale, vierruits roedeverdeling.
De entree van het voormalige gemeentehuis is gelegen in de aanbouw aan de linkerzijde. Het portaal
voor de entreedeur is zowel in de voorgevel als in de linkerzijgevel voorzien van een rondboogvormige
opening, met decoratief metselwerk, De opening is aan de voorzijde dichtgezet met een
opengewerkte gemetselde balustrade. De toegang tot het portaal met toegangsdeur is gelegen in de
linkerzijgevel. De toegang bestaat uit een dubbele houten voordeur met hierboven een acht-ruits
bovenlicht. In beide toegangsdeuren is een smal raampje aangebracht.
Interieur:
Het interieur is niet geïnventariseerd.
Bijzondere onderdelen:
De oorspronkelijke raamkozijnen en deuren en het siermetselwerk in de gevels.
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 architectuurhistorische en functionele zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
 de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaaleconomische en
bestuurlijke ontwikkeling.
Bescherming:
Het exterieur van de op de bijgevoegde kaart aangegeven bouwmassa’s.

Gemeentelijke Monumentenlijst Leudal | monumentnr. GM115

Pagina 2 van 5

Foto’s
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Kaart met bescherming

luchtfoto
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Kaart met bescherming
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