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Inleiding
Ten noorden van het voormalige stationsemplacement te Haps staat aan het einde van een doodlopende straat een
vrijstaand eenvoudig WOONHUIS MET BEDRIJFSAANBOUW, daterend uit omstreeks 1920.
Omschrijving
Het eenlaags object heeft een L-vormige plattegrond (de gevel van het bedrijfsgedeelte ligt iets terug van de straat)
en wordt gedekt door zadeldaken, afgewolfd aan de achterzijde van het woonhuis en belegd met muldenpannen.
De zuidelijke zijde, met de nokrichting van het dak haaks op de straat, is als woonhuis gebouwd. Het noordelijke
deel van het gebouw, met de nokrichting parallel aan de straat, wordt voor het grootste deel ingenomen door de
bedrijfsruimte. Bijzonder is dat alle gevels zijn opgetrokken in rood gevoegde cementsteen, voorzien van bakstenen
segmentboogstrekken en banden. In de (westelijke) voorgevel van het woonhuis is naast een paneelvoordeur met
bovenlicht met glas-in-lood een openslaand venster met vierruits bovenlicht geplaatst, onder af te sluiten met
paneelluiken. De dorpels zijn vervaardigd uit granito-beton. Op de verdieping in de tuitgevel is een eenvoudig
openslaand venster. In de zuidelijke gevel zijn twee vensters met bovenlicht en luiken geplaatst, identiek aan die in
de voorgevel. In de achtergevel bevinden zich onder meer eenvoudige openslaande vensters. De haaks op het
woonhuis gesitueerde bedrijfsaanbouw heeft aan de zijde van het huis een T-schuifvenster met vierruits bovenlicht
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en paneelluiken. Dominant in de gevel is de hoge, opgeklampte inrijpoort. In de noordelijke gevel bevinden zich
naast elkaar drie ijzeren, getoogde twaalfruits vensters. Een klein opgeklampt laadluik geeft toegang tot de
zolderverdieping.
In het interieur zijn onder meer van belang de kleine schouw en de paneeldeuren in het woonhuis. Op het erf staat
een sierkers en een linde met een omvang van ca. 1,5 meter.
Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaaleconomische ontwikkeling van het Peelgebied, als voorbeeld van de vroege industrialisatie als gevolg van de aanleg
van de spoorlijn, het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het woonhuis met
bedrijfsruimte.
Het object is van architectuurhistorisch belang door de sobere stijl, de detaillering is tevens van belang als zeldzaam
voorbeeld van de toepassing van cementsteen. Het huis is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het
exterieur.
Het is van belang vanwege de bouwtechnische en typologische zeldzaamheid.
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