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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding HERENHUIS, deel uitmakend van een ensemble van vier aaneengeschakelde herenhuizen, gesitueerd in de
gesloten, uit eind negentiende-eeuwse bebouwing bestaande, zuidelijke gevelwand van de Radesingel, gebouwd in
1899-1900 in opdracht van de Groninger aannemer/architect P. Belgraver in een eclectische bouwstijl. Het voorerf
wordt omzoomd door een smeedijzeren hekwerk uit de bouwtijd. Het gebouw is thans in gebruik als woonhuis.
Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een
schilddak, belegd met een zwarte Friese golfpan. Het voordakschild bevat in het midden een gemetselde kajuit met
geknikte houten daklijst. De gevel wordt aan de bovenzijde beëindigd door een bakstenen fries, waarop consoles
zijn aangebracht die een geprofileerde bakgoot dragen. De voorgevel is drie raamtraveeën breed en opgemetseld uit
roodbruine baksteen. Het gebouw heeft een gedrukte begane grond, die wordt afgesloten door een geprofileerde
cordonlijst. De vensters op de begane grond zijn rechtgesloten en hebben segmentboogvormige ontlastingsbogen
met stuc sluitstenen met diamantkoppen en negblokken. Het gebouw bevat op de bel étage rechtgesloten vensters,
die worden bekroond door keperboogvormig, geprofileerd stuc lijstwerk en op de bovenste verdieping vensters met
keperbogen en sluitstenen. Aan de achtergevel bevindt zich een brede, rechthoekige houten serre, die rust op
stiepen. De verdieping hierboven bevat een drietal rechtgesloten vensters met verhoogde segmentbogen en
boogtrommels met gekleurde tegelvulling. De voorerf wordt aan de straatzijde omzoomd door een smeedijzeren
hekwerk uit de bouwtijd. Inwendig is de oorspronkelijke structuur, indeling en aankleding goed bewaard gebleven.
Van belang onder meer het souterrain met betegelde schouw in de voormalige keuken, gangdeur aan de achterzijde
met gekleurd glas, het houten trappenhuis, houten paneeldeuren en de rijk geornamenteerde stuc plafonds in de
kamers en suite op de bel étage met schuifdeuren en zwartmarmeren schouwen. Waardering HERENHUIS, deel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 6 april 2020

Pagina: 1 / 2

uitmakend van een symmetrisch opgezet ensemble van vier herenhuizen, gebouwd in 1899-1900 in een eclectische
bouwstijl naar ontwerp van de Groninger aannemer/architect P. Belgraver, karakteristiek voor de architectuur uit
het einde van de negentiende eeuw, van algemeen belang uit stedebouwkundig, cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch oogpunt als gaaf onderdeel van de hoogwaardige stedebouwkundige structuur van de
singelreeks langs de zuidkant van de binnenstad van Groningen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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