Gemeentelijk monument
Gasthuisstraat 825

Datum van aanwijzing: 15-1-2008

Redengevende omschrijving
Beschrijving
Klein eenvoudig woonhuis onder een zadeldak met oudhollandse pannen gebouwd omstreeks 1900 in
het stadsdeel Stratum.
Het woonhuis is gesitueerd op een diep perceel aan de oostzijde van de Gasthuisstraat met zijn
voorgevel naar het westen georiënteerd. De woning bestaat uit een vierkante plattegrond met tegen
de achtergevel twee platte eenlaagse uitbouwen.
Aan de noordzijde grenst de woning aan een thans braak liggend terrein. Aan de zuidzijde grenst de
woning aan Gasthuisstraat 727, een in de vijftiger jaren van de 20e eeuw verbouwt en verhoogd
woonhuis.
De architectuurstijl van het woonhuis laat zich omschrijven als voorbeeld van een sobere, eenvoudige
bouwstijl.
De voorgevel is een gepleisterde en van een blokmotief voorziene lijstgevel met onderlangs de gevel
een gepleisterde en geschilderde plint.
De symmetrische voorgevel bestaat uit drie vensterassen met in de middelste vensteras de voordeur
met bovenlicht. Aan weerszijde van de, als paneeldeur uitgevoerde voordeur, een ongedeeld
schuifvenster.
De bovenlichten zijn voorzien van glas in lood. Boven de vensters zijn in een gepleisterde latei
inscripties aangebracht.
De vensters zijn voorzien van hardstenen onderdorpels.
De gevel wordt afgesloten door overhoekse goot. Onder de goot is een uitspringende gepleisterde lijst
herkenbaar.
De gepleisterde achtergevel wordt grotendeels afgedekt door de moderne platte aanbouwen. In de
gevel een pui met bovenlichten, ter plaatse van in 1952 aangebrachte tuindeuren.
Op het door oudhollandse dakpannen gedekte dakvlak een moderne grote opbouw met een
bakstenen achterwand.
Waardering.
Het woonhuis is een voorbeeld van een sobere, eenvoudige bouwstijl van omstreeks 1900. Vooral de
voorgevel met vensters met glas in lood en de inscripties in de gepleisterde lateien dragen daar in bij.
De woning is in hoofdzaak gaaf bewaard gebleven.
De woning maakt onderdeel uit van de nog resterende historische bebouwing langs de Gasthuisstraat
en bezit in die hoedanigheid een ensemblewaarde en ruimtelijke waarde.
De woning heeft een cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de
kleinschalige dorpswoning rond 1900.
De woning draagt bij aan de herkenbaarheid van de historische kern van Stratum.

1

