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Zuiderzeestraatweg 541 (vervolg)
Historie en ligging
Woonhuis gebouwd op een rechthoekig grondplan, waarvan de lange zijde haaks op de Zuiderzeestraatweg staat. Het pand is gelegen op een terp. Het huis werd gebouwd omstreeks 1935 in
een architectuur die karakteristiek is voor de dertiger jaren.
Plattegrond en opstand
Het woonhuis is gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaat uit één bouwlaag met zolder.
De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het metselwerk van de voorgevel is uitgevoerd in kettingverband. De zijgevels zijn in een halfsteens verband gemetseld. Het hoge, steile zadeldak is
gedekt met rode Tuile-du-Nordpannen en heeft een fors overstek. In het linker- en rechterdakvlak
zijn grote dakkapellen aangebracht. Een hoge gemetselde schoorsteen staat in het rechterdakvlak.
Een tweede schoorsteen staat op de nok.
Voorgevel
De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld. Het gevelvlak wordt aan de linker- en rechterzijde geflankeerd door op de hoek, schuin naar buiten uitgemetselde steunberen. Gemetselde traptreden
geven toegang tot de voordeur. Deze deur met een gekoppeld zijlicht is links in het gevelvlak geplaatst onder een houten afdak, dat ter rechterzijde doorloopt over de uitgebouwde erker. Op de
verdieping bevindt zich een groot samengesteld, driedelig vensterkozijn. In de geveltop een klein
zoldervenstertje.
Rechterzijgevel
De rechterzijgevel bevat een gekoppeld deur-/raamkozijn.
Achtergevel
Tegen de achtergevel is een lage, vlakgedekte nieuwe aanbouw geplaatst.
Linkerzijgevel
In de linkerzijgevel bevindt zich een klein w.c.-raampje en een groot openslaand raam met een
gekoppeld zijlicht.
Reden van plaatsing
Het woonhuis werd gebouwd omstreeks 1935 en is nog geheel gaaf. Het pand is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een representatief voorbeeld van een woonhuis, gebouwd in een architectuur die karakteristiek is voor de dertiger jaren (met ondermeer het steile
zadeldak, de forse overstek en de erker) en die weinig voorkomt in Wezep.
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