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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
WERKHUIS van de Nederlands Hervormde kerk van Hornhuizen gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw in
een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het pand is nu in gebruik als woonhuis. In de loop der tijd hebben enkele
wijzigingen plaats gevonden aan het pand. De achtergevel (noord) is opnieuw opgemetseld, het dak is deels
gerestaureerd aan de achterzijde, waarbij er drie dakramen in het dak zijn geplaatst. Tevens is het huis voorzien
van nieuwe binnenmuren en van een aantal ventilatieroosters.
Het pand ligt aan de doorgaande weg door het dorp, met de lange kant evenwijdig aan de weg.
Omschrijving
Eén bouwlaag hoog WERKHUIS op rechthoekige plattegrond, opgemetseld in rode baksteen en gedekt door een
wolfdak met aankapping aan de achterzijde. Op het dak geglazuurde blauwe platte Friese pannen; aan achterzijde
(noordzijde) oranje Hollandse pannen; op beide hoeknokken een gemetselde schoorsteen. Zuidgevel heeft een
metalen bakgoot ondersteund door ijzeren beugels, westgevel een niet-originele bakgoot, oost- en noordgevel een
metalen mastgoot. Aan de voorzijde (zuidzijde) bevindt zich een opgeklampte voordeur met halfrond bovenlicht;
bovenlicht heeft spitsboogachtige roedenverdeling en wordt beëindigd door een rollaag van gele baksteen. Aan
weerszijden van voordeur drie rondboogvensters met gietijzeren roeden en aan bovenzijde een rollaag van gele
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baksteen. Westgevel heeft een zelfde rondboogvenster als voorgevel en een kleiner verticaal venster; keldervenster
is dichtgemetseld; in topgevel vlechtwerk van baksteen. Oostgevel heeft eveneens een zelfde rondboogvenster als
voorgevel en een verticaal venster; in topgevel zoldervenster met houten luik en vlechtwerk van baksteen. Het
INTERIEUR valt wegens wijzigingen buiten de bescherming van rijkswege.
Waardering
Werkhuis uit derde kwart van de 19de eeuw van algemeen cultuurhistorisch belang:
- als voorbeeld van een eenvoudig werkhuis uit de derde kwart van de 19de eeuw in de provincie Groningen
- vanwege de sobere vormgeving in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de ligging aan de doorgaande weg in het dorp Hornhuizen

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen

Gerechtsgebouw(E)

Werkhuis
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