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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding OPZICHTERSWONING bij de Zuiderbegraafplaats, vrijstaand gesitueerd aan de oostzijde buiten de
omheining van de statige Zuiderbegraafplaats (aanleg uit 1828) ter rechterzijde van het toegangshek, gebouwd in
1864 in opdracht van de gemeente naar ontwerp van stadsbouwmeester J.G. van Beusekom in een eclectische
bouwstijl. Het gebouw is thans nog in gebruik als opzichterswoning. Omschrijving Het karakteristieke gebouw is
opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een zadeldak, belegd met een grijze
golfpan. De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen en voorzien van een gepleisterde plint. De voorgevel is vijf
traveeën breed en bevat in het midden de toegang, die bestaat uit een houten paneeldeur met stuc omlijsting, die
wordt bekroond door een kroonlijst met architraaf. Het bovenlicht is versierd met een gietijzeren levensboom. Aan
weerszijden bevinden zich twee vensters met een zesruits roedeverdeling, die segmentboogvormig gesloten zijn en
zijn gedecoreerd met geprofileerd stuc lijstwerk ('wenkbrauwen') op consoles. In de zuidelijke zijgevel bevindt zich
een dubbele houten paneeldeur met bovenlicht en in de topgevel hierboven een tweedelig venster met identiek stuc
lijstwerk als in de voorgevel. De gevel wordt afgesloten door een houten kroonlijst, die een geprofileerde houten
bakgoot draagt. Onder de kroonlijst zijn acht gietijzeren ankerrozetten aangebracht. De afdekking van de zijgevels
rust op trapsgewijs klimmend, uitkragend metselwerk. Waardering OPZICHTERSWONING bij de Zuiderbegraafplaats,
opgetrokken in 1864 in een ingetogen eclectische bouwstijl naar ontwerp van stadsbouwmeester J.G. van
Beusekom, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de
opmerkelijke architectonische gaafheid van het exterieur en vanwege zijn ruimtelijk-historische relatie met het
complex van de niet van rijkswege beschermenswaardige Zuiderbegraafplaats in Groningen.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Opzichterswoning
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