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Redengevende omschrijving 

Beschrijving 

Eenlaags dubbel woonhuis, zeven traveeën breed. De gevel is symmetrisch opgezet en is voorzien 
van twee risalieten waarin zich ondiepe portieken bevinden. Hoekpilasters beëindigen de gevel. Het 
pand heeft een doorlopend mansardedak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Het dak is 

gedekt met kruispannen (bij nummer 286 reeds vervangen door nieuwe dakpannen). Het geheel is 
uitgevoerd in baksteen met een gepleisterde plint. De speklagen zijn eveneens in pleisterwerk 
uitgevoerd. Boven de ramen zijn segmentbogen aangebracht. De aanzet- en sluitstenen hierin zijn 

gepleisterd. Polychroom metselwerk in kroonlijst en boogvelden verlevendigen de gevel. Onder de 
dakrand is in baksteen een tandlijst aangebracht. Bij nummer 288 is de oorspronkelijke paneeldeur 
met smeedijzeren roosters nog aanwezig. In het dakvlak zijn enkele dakkapellen aangebracht (dit 

betreft waarschijnlijk een latere toevoeging). Hoewel de gevel symmetrisch is opgezet zijn de  
beide woningen niet gelijk aan elkaar. Nummer 288 heeft vier traveeën waarbij de deur met gang de 
woning in tweeën deelt. Nummer 286 daarentegen bestaat uit drie traveeën waarbij de deur met 

daarachterliggende gang tegen de scheidingswand van nummer 288 is aangebracht. Aan de 
rechterkant van deze gang bevindt zich de woonruimte.  
Het pand is karakteristiek voor het straatbeeld van de Hoogstraat en voor het bouwen in z ijn algemeen 

rond de eeuwwisseling (stadshistorische markering). Het vormt een afzonderlijk geheel binnen de 
samenhangende bebouwing. 

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 

Adres: Hoogstraat 286 en 288 
Oorspronkelijke functie: Woonhuis 
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 

Type: Woonhuis 
Bouwperiode: ca. 1900 
Gevels en materialen: Baksteen, gepleisterde plint en speklagen, aanzet - en sluitstenen (met 

diamantskop), segmentbogen. Mozaïek in strengperssteen in kroonlijst, tegels in boogvelden. Ingang 
in risaliet. 
Vensters en deuren: Paneeldeur met smeedijzeren rooster (nummer 288). Bovenlichten met glas -in-

lood. 
Dak en bedekking: Mansardedak met kruispannen. 
Motivering: Typerend voor oorspronkelijk straatbeeld, cultuurhistorisch belang.  


