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Datum van aanwijzing: 15-1-2008 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
Het woonhuis en voormalige slagerij/rokerij onder een afgewolfd zadeldak gedekt door 

muldenpannen, is omstreeks 1900 gebouwd 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 met een rechthoekige grondslag bezit tegen de 

achtergevel aan de zuidzijde een platte aanbouw en een kleine aanbouw met lessenaardakje. 
Aan de zuidzijde grenst de woning aan een thans braak liggend terrein.  
De architectuurstijl van het woonhuis laat zich omschrijven als voorbeeld van een eenvoudige doch 

harmonieuze bouwstijl. 
 
De voorgevel is gepleisterd en van een blokmotief voorzien met onderlangs de gevel een gepleisterde 

en geschilderde plint. 
De gevel bestaat uit zes vensterassen met in de meest noordelijke drie vensterassen de toegangsdeur 
met bovenlicht met aan weerszijden een schuifvenster met een in drieën gedeeld bovenraam met in 

het middenraam horizontale schoepen.  
Hiernaast twee schuifvensters met figuratief glas in lood in het bovenraam en vervolgens een breder 
schuifvenster met een in drieën gedeeld bovenraam welke in 1923 aangebracht is in de plaats van 

een deur.  
De stijlen van het raamhout van de bovenlichten steken door en zijn voorzien van een getrapte 
versiering. 

Boven de vensters en de toegangsdeur zijn, in een gepleisterde latei, inscripties aangebracht.  
De vensters zijn voorzien van geschilderde hardstenen onderdorpels.  
De gevel wordt afgesloten door een gepleisterd fries met een geprofileerde lijst en een houten 

bakgoot op klossen. Op het afgewolfde zadeldak rusten muldenpannen.  
 
De linkerzijgevel is evenals de voorgevel gepleisterd en van een blokmotief voorzien. Op de begane 

grond een schuifvenster met een in drieën gedeeld bovenraam.  
Op de verdieping zit een stolpvenster.   
De stijlen van het raamhout van de bovenlichten van het schuifvenster steken door en zijn voorzien 

van een getrapte versiering. Evenals in de voorgevel is boven het schuifvenster 
een gepleisterde latei aangebracht met inscripties. 
De rechterzijgevel is gepleisterd en geheel gesloten. 

 
In de gepleisterde achtergevel met geschilderde plint een klein venster, een achterdeur met  bovenlicht 
en twee afwijkende schuifvensters. In de noordwesthoek is een platte aanbouw gesitueerd waarin een 

samengestelde pui met zesruits vensters en een deur. De bakstenen aanbouw is geschilderd. Achter 
de platte aanbouw een eenvoudige uitbouw met lessenaarsdakje. 
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Waardering 
Het woonhuis is een voorbeeld van een, eenvoudige doch harmonieuze bouwstijl van omstreeks 
1900. Vooral de voorgevel met schuifvensters met gedeelde bovenramen en figuratief glas in lood en 

de inscripties in de gepleisterde lateien dragen daar in bij. 
De woning en met name de voorgevel en linker zijgevel zijn 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 een ruimtelijke waarde. 
De woning heeft een cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de 
kleinschalige dorpswoning rond 1900. De gebruikersgeschiedenis met de functie als slagerij, alhoewel 

deze thans niet meer herkenbaar is, draagt bij aan de sociale ontwikkeling van de afwisselende 
bebouwing aan de Gasthuisstraat. 
De woning draagt bij aan de herkenbaarheid van de historische kern van Stratum.   

 

  


