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Omschrijving
SLUISWACHTERSWONING met aangebouwde schuur uit omstreeks 1885 opgetrokken in een bruine bakse trasraam
van bruine klinkers. De woning met aan weerszijden een krimp heeft een zadeldak, gedekt met een (vernieuwde)
pan, en is voorzien van een goot op klossen, strakke windveren en een gemetselde schoorsteen op de nok. De
gevels van het gedeelte met krimpen worden geleed door gemetselde lisenen. Het "voorhuis" heeft een gepleisterde
cordonlijst. In de voorgevel (noordoost) een blind venster (met houten tarievenkast) met aan weerszijden een
zesruits venster, alle onder een gepleisterde wenkbrauwboog; erboven een blind venster met gepleisterde omlijsting
en twee tweeruits zaadvensters met gepleisterde wenkbrauwboog; in de top een rond blind venster met gepleisterde
omlijsting. In de beide zijgevels (zuidoost en noordwest) een zesruits venster en een tweeruits zaadvenster, alle
met gepleisterde wenkbrauwboog. In de voorgevel van de linker krimp twee licht getoogde zesruitsvensters met
strek; in die van de rechter krimp een paneeldeur onder een licht getoogd tweeruits bovenlicht met strek en een
zesruitsvenster met strek. In de zuidoostgevel een T-venster met rollaag en drie getoogde ijzeren vierruits
schuurvensters met een segmentboog en onderdorpels van gele baksteen. In de noordwestgevel drie
zesruitsvensters, een getoogd keldervenster met rollaag en diefijzers, een tweeruitsvenster (niet origineel) en een
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w.c.venster. De achtergevel heeft twee dubbele H-vensters en een deur (alle niet origineel) en een ijzeren
roosvenster. Aan de achtergevel een aangebouwde SCHUUR met gevels geleed door lisenen. Het zadeldak dat
gedekt is met een nieuwe pan, heeft decoratieve windveren en een (vernieuwde) goot. In de achtergevel van de
schuur een nieuwe garagedeur (oorspronkelijk dubbele houten schuurdeuren) en twee getoogde ijzeren vierruits
schuurvensters; in de noordwestgevel een getoogd ijzeren vierruits schuurvenster; in de zuidoostgevel een getoogd
ijzeren vierruits schuurvenster en een klein houten venster; alle ijzeren schuurvensters hebben een segmentboog en
een onderdorpel van gele baksteen. Het INTERIEURvalt wegens wijzigingen van de indeling buiten de bescherming
van rijkswege.
Waardering
Sluiswachterswoning met aangebouwde schuur uit omstreeks 1885 van algemeen belang vanwege cultuur- en
architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een sluiswachterswoning met twee krimpen uit omstreeks 1885
- vanwege de verzorgde Ambachtelijk-traditionele vormgeving met opvallende pleisterdecoraties@- vanwege de
functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de sluis
- vanwege de markante ligging aan het Kielsterdiep, binnen een gebied dat zal worden voorgedragen als beschermd
gezicht

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Sluiswachterswoning(K)
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