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Noord-Brabant
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Nr*

Maasdijk
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Postcode*

Woonplaats*

5371 AA

Ravenstein

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

RAVENSTEIN

A

613

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
CAFÉ-WOONHUIS 't Pumpke is binnendijks tegen de Maasdijk gelegen, aan de route tussen de kom van de
voormalige vestingstad en de tot 1975 (toen de nieuwe, oostelijk gelegen snelwegbrug gereed kwam) in bedrijf
zijnde veerpont naar Niftrik. Het blokvormige pand dateert uit het midden van de negentiende eeuw maar heeft,
blijkens muurresten in het interieur, een oudere kern. Aan de zuidoostelijke zijde een tweelaags aanbouw uit ca.
1880. Omstreeks 1960 is aan de oostelijke zijde een aanbouw opgetrokken.
De buitenmuur van het oude café-gedeelte is aan de zijde van de nieuwbouw doorgebroken.
Omschrijving
Het anderhalflaags object heeft een onregelmatige plattegrond, aangepast aan het tracé van de dijk en de
Walstraat. Daardoor zijn ook de straatgevels niet recht. Deze zijn gecementeerd en gevoegd in imitatienatuursteenverband en hebben een rood geschilderde voeg. In de zuidgevel, aan de zijde van de Maas, heeft het
pand vijf vensterassen, twee iets uitspringende hoekpilasters en wordt de gevel afgesloten met een kroonlijst.
Centraal is de ingangspartij met pilasteromlijsting, neo-gotische ornamentiek en bovenlicht aangebracht. Alle
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vensters hebben T-ramen. Dat geldt ook voor de vier vensters in de westelijke gevel. In de zuidgevel zijn drie
aanbindringen voor vee aangebracht. Ook de vorm van het geknikte schilddak is onregelmatig. Achter het forse
overstek met geschulpte windveer gaat de kroonlijst schuil. De tweelaags handvorm bakstenen achteraanbouw
onder zadeldak heeft een hoge kelderverdieping, geschoord door zware bakstenen steunberen. Aan de oostelijke
zijde bevindt zich een tweelicht met zware diefijzers.
Waardering
Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaalecomomische ontwikkeling van het rivierengebied, namelijk de stichting van herbergen aan de dijk, nabij de plaats
van de veerpont aan de stadsrand, het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het
café-woonhuis. Het object is van architectuurhistorisch belang door de sobere stijl en detaillering. Het verkrijgt
ensemblewaarden door de situering aan de dijk, nabij de historische stadskern. Het is tevens van belang vanwege
de architectonische gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Horeca

Café
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