Gemeentelijk monument
Korte Havenstraat 12-26

Datum van aanwijzing: 4-1-1994
Kadastrale gegevens bij inschrijving: Stratum E 3870

Redengevende omschrijving
Beschrijving
Vrijstaand blokvormig pand met diverse uitspringende delen. De hoofdmassa heeft een tentdak.
Haaks daarop zijn zowel aan de kant van de Tongelresestraat als aan de Korte Havenstraat topgevels
met zadeldaken geplaatst. Het dak is overal voorzien van een overstek en gedekt met kruispannen.
Het geheel is uitgevoerd in baksteen (witgeverfd). In de topgevels is vakwerk aangebracht, het
bovenste gedeelte is betimmerd. De kroonlijsten zijn gedecoreerd met een polychroom
metselmozaïek. Het pand heeft een omlopende natuurstenen cordonlijst die ter plekke van de ramen
verbreed als vensterbank doorloopt. Aan de Tongelresestraat heeft het pand een omlopende uitbouw
van één laag hoog onder plat dak met baksteen balustrade. Aan de Korte Havenstraat is een kleine
portiek uitgebouwd met rondboog openingen. Erboven bevindt zich een balkon onder lessenaarsdak,
dit wordt gevormd door een uitlopend stuk van het tentdak. Bij de ramen is het bovenste gedeelte
steeds van een roedenverdeling voorzien, gevuld met glas -in-lood. In de topgevel is een kleine erker
op consoles aangebracht.
Het interieur is gemoderniseerd en ingericht als afzonderlijke appartementen. Daarbij zijn de
oorspronkelijke trappartij en hal bij de entree bewaard gebleven.
Het pand aan een oude structuur is een zeldzaam voorbeeld van architectuur waarbij elementen van
chaletstijl (zoals het vakwerk in de topgevels, de betimmering) gebruikt zijn.
Het exterieur is gaaf bewaard gebleven.

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Korte Havenstraat 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 en 26
Naam: Rietvink
Oorspronkelijke functie: Woonhuis
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen
Type: Woonhuis
Bouwperiode: Ca. 1915
Bouwstijl: Chalet-stijl
Gevels en materialen: Tweelaags baksteen, geverfd. Rode en gele baksteen in Mozaïek in kroonlijst.
Betimmerde topgevels. Serre waarboven balkon met baksteen balustrade. Portiek, erboven balkon,
baksteen balustrade.
Vensters en deuren: Bovenlichten met kleine roedenverdeling.
Dak en bedekking: Samengesteld schild- en zadeldak met windveer met kruispannen. Overstek.
Motivering: Cultuurhistorisch belang.
Bijzonderheden: Luifel boven balkon. Ovale opening in portiek.
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