Gemeentelijk monument
Gasthuisstraat 829-839

Datum van aanwijzing:15-1-2008

Redengevende omschrijving
Beschrijving
Vijftal geschakelde arbeiderswoningen onder een doorlopend dak gelegen in het buurtschap
Stratum en daterend uit circa 1913.
De woningen zijn in opdracht van de toenmalige eigenaar van de aangrenzende bakkerij gebouwd en
zijn gelegen op diepe percelen met de voorgevel naar het westen georiënteerd. De
arbeiderswoningen bestaan uit een bouwlaag met een mansardedak gedekt door verbeterde
Hollandse pannen. Huisnummer 829 bezit nog de oorspronkelijke muldenpannen.
De arbeiderswoningen zijn opgetrokken in een eenvoudige doch harmonieuze architectuurstijl waarbij
accenten zijn aangebracht met gele strengpersstenen en geglazuurde siertegels.
De bakstenen voorgevel is gesitueerd op het westen en is uitgevoerd in een kruisverband met
spekbanden van gele strengpersstenen.
Onderlangs de gevel is een geschilderde gecementeerde plint aangebracht.
De voorgevel bestaat in totaal uit zestien vensterassen. De vier meest zuidelijke georiënteerde
woningen bezitten een symmetrische gevelindeling met aan weerszijde van een deur met gedeeld
bovenlicht een zesruits venster.
De voordeuren van de twee meest noordelijk gesitueerde woningen zijn naast elkaar gelegen aan
ondiepe portieken. Naast de voordeuren aan elke zijde een breed kruisvenster.
De vensters van huisnummer 733 zijn nog de oorspronkelijke zesruits schuifvensters.
Alle vensters en voordeuren zijn voorzien van een segmentboog als ontlastingsboog met in de
boogvelden geglazuurde siertegels.
De aanzet- en sluitstenen van de ontlastingsbogen zijn van gele strengpersstenen.
De vensters en voordeuren zijn voorzien van hardstenen onderdorpels. Boven de vensters zijn, ter
hoogte van de verdiepings vloer, versierde schotelankers aangebracht.
De gevel wordt afgesloten door een tandlijst met muizentand onder de geprofileerde gootlijst.
Op het gedeeltelijk gerenoveerde mansardedak met dakramen staan een viertal schoorstenen.
De bakstenen achtergevel bezit per woning een achterdeur met gedeeld bovenlicht met daarnaast
een zesruits schuifvenster. Aan de andere zijde van de achterdeur een kelderlicht met diefijzers met
daarboven, grenzend aan de opkamer, een kleiner schuifvenster. Oorspronkelijk waarschijnlijk een
zesruits schuifvenster.
De vensters en achterdeur zijn voorzien van een segmentboog als ontlastingsboog met gepleisterde
boogvelden en hardstenen onderdorpels.
Onder de gootlijst een tandlijst met bloktand.
Tegen de achtergevel zijn later, bij enkele woningen, aanbouwen toegevoegd.
Waardering
De arbeiderswoningen zijn een voorbeeld van een gangbaar, eenvoudig doch harmonieus, huistype
uit het eerste kwart van de 20e eeuw. Met name de voorgevel met accenten van siertegels en
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spekbanden van gele strengpersstenen dragen daaraan bij.
De woningen zijn in hoofdzaak gaaf bewaard gebleven.
De woningen maken onderdeel uit van de nog resterende historische bebouwing langs de
Gasthuisstraat en bezitten in die hoedanigheid een ensemblewaarde.
De woningen hebben een cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een sociaal- economische
ontwikkeling van de arbeiders in het eerste kwart van de 20e eeuw en als voorbeeld van de
typologische ontwikkeling van de kleinschalige woningbouw in die tijd.
De woningen dragen bij aan de herkenbaarheid van de historische kern van Stratum.
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