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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Herenhuis uit 1902, gebouwd in opdracht van de bouwmaatschappij Statenplein. Het pand vormt onderdeel van een
reeks aaneengesloten herenhuizen Statenlaan 2/2a/2b - Statenplein 4 t/m 13 - Willem de Zwijgerlaan 1, 1a/3, 5 in
een keer ontworpen in neo-renaissance door architect N. Molenaar. Omschrijving.
Herenhuis op rechthoekige plattegrond, bestaande uit begane grond en verdieping onder een afgeknot schilddak,
drie assen breed. In de rode bakstenen gevel is ter accentuering van neggen, strekken, bogen en sierbanden witte
kalksteen toegepast. Het linkerdeel van de gevel is als erker met afgeschuinde rechterkant over de begane grond en
verdieping uitgebouwd, waarboven een balkon met een gemetseld boogvormig balkonhek. De dakkapel daarboven
wordt gedekt door een schilddak met pirons. Het rechterdeel van de gevel wordt bekroond door een tentdak met
piron. De vensters zijn voorzien van bovenlichten van glas-in-lood, onderverdeeld in verticale roeden; de vensters
op de verdieping zijn getoogd. De voordeur bezit smeedijzeren panelen, waarboven een glazen luifel. De lage
bakstenen muur die de scheiding vormt tussen straat en tuin is in later tijd vernieuwd. Waardering.
Herenhuis van architectuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een woonhuis van rond 1900, gebouwd in
neo-renaissance stijl. Hoofdvorm, detaillering en toegepast materiaal zijn gaaf bewaard. Als onderdeel van de reeks
aaneengesloten herenhuizen, gebouwd in een ontwerp, heeft het pand ensemblewaarde.
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