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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het SLUISWACHTERSHUIS, of verlaatmeesterswoning, is in 1893 gebouwd in opdracht en naar standaardontwerp
van de Provinciale Waterstaatsdienst door de aannemer O.M. Meek uit Donkerbroek. De woning staat georiënteerd
op de sluis: de voorgevel van de vorensprong staat direct aan het vm. jaagpad (thans verbreed) dat de woning
scheidt van de sluiskolk (zgn. Sluis I) in de Drachtstervaart. Aan de achterzijde ligt een ruime tuin.
Wegens te geringe architectonische waarde en geringe ouderdom vallen buiten de bescherming van rijkswege: een
aan de achterzijde van de woning rond 1950 aangebouwde bijkeuken van bakstenen onder zadeldak en de vm.
werkplaats.
Omschrijving
De plattegrond van de dienstwoning is winkelhaakvormig. De woning bestaat uit één bouwlaag onder een
samengesteld zadel-schilddak. Het pand is voornamelijk opgetrokken in roodbruine bakstenen. De plint is beraapt
met portlandcement en met donkergroene verf zijn banden aangeduid ter hoogte van de onder-, wissel- en
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bovendorpel van de raamvensters en als imitatiespeklagen in de geveltop; bovendien is deze verf toegepast als
verlevendiging op de imitatiesluitsteen en op de liggende koppenlaag boven de segmentboog.
Het samengestelde zadel-schilddak met ruim overstek is belegd met gesmoorde gegolfde Friese pannen. Op het
rechter dakschild is een gemetselde schoorsteen. De windveer van de topgevel is voorzien van een sierlijst; de
gootlijsten zijn thans vlak. Op de hoeken van de omgaande gootlijsten zijn eenvoudige hangende
decoratiesaangebracht en merendeels bewaard gebleven. Op de hoeken van de nok zijn houten afdekkingen over de
koningsstijlen geplaatst; die op de topgevel sluit een sierspant af en is bekroond met een windvaan.
Bijna alle vensters in de voor- en zijgevels hebben een natuurstenen lekdorpel en zijn afgesloten door een
segmentboog met een trommelveld bestaande uit siermetselwerk van gele baksteentjes; het smalle venster in de
linkerzijgevel wordt afgsloten door een rollaag. De ramen van de voorgevels bevatten zesruitsvensters met
buitenluiken, de ramen van de zijgevels bevatten drieruitsvensters. De voordeur is vernieuwd; het bovenlicht bevat
resten van een geschilderd imitatie glas-in-loodraam. In de geveltop is een nieuw tweelichtsvenster aangebracht.
Waardering
De sluiswachterswoning uit 1893 is van cultuurhistorisch en typologisch belang:
- als essentieel onderdeel van het waterstaatkundig complex in de Drachtster Compagnonsvaart dat bewaard is
gebleven,
- als typologisch voorbeeld van de gestandaardiseerde dienstwoning van de Provinciale Waterstaat,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de dienstwoning,
- vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met de sluis in de Drachtstervaart,
- vanwege de hoge mate van visuele gaafheid,
- vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid, als sluiswachterswoning langs de Drachtster Compagnonsvaart.
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Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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