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Wolthuisweg 1 bg (vervolg)
Historie en ligging
Voormalig schoolgebouw, met de linkerzijgevel evenwijdig aan de Wolthuisweg gelegen. De
school werd ca. 1920-1930 gebouwd, is niet meer als zodanig in gebruik en heeft nu een bestemming als sportschool (begane grond) en woonhuis (zolderverdieping).
Plattegrond en opstand
De school is gebouwd op een samengesteld grondplan en bestaat uit één bouwlaag en een zolderverdieping. De samengestelde kap heeft rondom een overstek en is gedekt met gesmoorde Muldenpannen. De gootlijst rust op bewerkte klossen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het
metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Rondom loopt een uitgemetselde plint. In het metselwerk is onder de dakrand als decoratie een overhoekse muizentand gemetseld. Het gevelvlak
wordt beëindigd met een eenvoudig geprofileerde gootlijst.
Voorgevel
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en verticaal geleed in drie traveeën. De middentravee
risaleert en wordt bekroond met een houten driehoekig fronton met onbewerkt timpaan. Per travee
zijn drie stolpramen aangebracht, voorzien van een 6-ruits (2x3) roedeverdeling. De bovenlichten
hebben een 4-ruits (2x2) roedeverdeling en zijn schuin naar achteren geplaatst.
Rechterzijgevel
De rechterzijgevel bevat een deur met een 4-ruits glaspaneel. De toegang naar het woongedeelte is
opgenomen in een dakkapel.
Achtergevel
De achtergevel is asymmetrisch ingedeeld. Het gevelvlak verspringt. Op de hoek met de linkerzijgevel is een portiek uitgebouwd. Het gevelvlak bevat twee gekoppelde 4-ruits vensters, dubbele
deuren met een 9-ruits glaspaneel en een 6-ruits bovenlicht. Voorts zeven kleine, ongedeelde vensters en twee gekoppelde vensters, voorzien van een 6-ruits roedeverdeling. In het portiek is een
dubbele deur geplaatst als nieuwe invulling toegevoegd. Onder het dakraam is een cirkelvormig
raam geplaatst.
Linkerzijgevel
Het gevelvlak van de linkerzijgevel is een geheel blinde muur, voorzien van enig siermetselwerk.
Op de hoek met de achtergevel is een portiek uitgebouwd, waarin zich de entree bevindt. In de
bestaande deuropening is een meerruitsindeling aangebracht. In de portiek is onder de dakrand
een cirkelvormig venster geplaatst.
Reden van plaatsing
Het voormalig schoolgebouw werd ca. 1920-1930 gebouwd en is niet meer als zodanig in gebruik. Het pand is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een voorbeeld van
een dorpsschooltje, waarvan het oorspronkelijke karakter bijzonder goed bewaard is gebleven.
Het bouwkundig is eenvoudig, bijzondere aandacht is besteed aan de detaillering.
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