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Zuiderzeestraatweg 11 (vervolg)
Historie en Ligging
Statig woonhuis met de voorgevel naar de weg gericht. Rechts van de voordeur is een gedenksteentje aangebracht met de tekst: 'De eerste steen gelegd door GB - JH en GS van de Werfhorst 6
juli 1894'.
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 is uitgevoerd in kruisverband. Er is geen
plint. Het gevelvlak wordt afgesloten met een kroonlijst, waarin de naam 'Johannesberg' is geschilderd. De gootlijst wordt doorbroken met een Vlaamse gevel. Het schilddak is gedekt met
gesmoorde Romaanse pannen. In het linker- en rechterdakvlak is een dakkapel aangebracht. Aan
weerszijden van het dakvlak zijn schoorstenen opgenomen.
Voorgevel
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. De voordeur met een ongedeeld bovenlicht is in het midden geplaatst en voorzien van een houten deuromlijsting. Ter weerszijden van de voordeur bevinden zich twee schuiframen met een licht getoogd bovenlicht. De vensters zijn voorzien van
luiken. De vensters zijn geplaatst onder een segmentboogvormige ontlastingsboog met een bewerkte sluitsteen.
De gootlijst wordt doorbroken met een Vlaamse gevel, waarin twee T-vormig ingedeelde, licht
getoogde schuifvensters zijn aangebracht onder een segmentboogvormige ontlastingsboog met
een bewerkte sluitsteen. De Vlaamse gevel wordt afgedekt met een zadeldak. De dakrand steekt
iets over en eindigt in een open topgevel met makelaar. Naast de dakkapel bevindt zich een dakvenster.
Rechterzijgevel
In de rechterzijgevel zijn links in het gevelvlak openslaande deuren met een ongedeeld bovenlicht
geplaatst. Rechts daarvan een 6-ruits schuifvenster en vlak boven het maaiveld een kelderopening.
De deur- en vensterluiken zijn verdwenen. Voorts een niet-oorspronkelijk venster met een bovenlicht.
Achtergevel
De achtergevel is vernieuwd en is door middel van een toegevoegde uitbouw gemoderniseerd.
Linkerzijgevel
De linkerzijgevel bevat rechts een openslaande deur met een bovenlicht. Links daarvan een ongedeeld venster met bovenlicht. De deur en het venster zijn voorzien van luiken.
Reden van plaatsing
Het woonhuis werd gebouwd in 1894. De achtergevel is vernieuwd en gemoderniseerd, de vooren zijgevels zijn nog gaaf. Het pand is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als
een representatief voorbeeld van een statig woonhuis, waarvan het oorspronkelijke karakter goed
bewaard is gebleven in de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering.
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