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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding VILLA, gesitueerd in een reeks van vrijstaande villa's aan de zuidzijde van deHeresingel, gebouwd
omstreeks 1895 en vormgegeven in een fraaie eclectische bouwstijl. Het gebouw is thans in gebruik als kantoor en
daartoe inwendig deels aangepast. De grote, lage aanbouw aan de achterzijde is van later datum en valt buiten de
bescherming. De erfscheiding bestaat uit een smeedijzeren hekwerk tussen gietijzeren balusters. Omschrijving Het
gebouw is opgetrokken op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en bestaat uit een souterrain met twee
bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met een grijze kruispan. De hoofdgevel is vier traveeën breed, de
westgevel drie traveeën. De gevels zijn opgetrokken uit een roze-rode baksteen. De borstwering en het basement
zijn gestuct en voor wat de voorzijde betreft voorzien van een zware rustica-imitatie; de borstwering en het
basement van de zijgevels zijn vlak gepleisterd. Voor de toegangsdeur op de bel étage ligt een hardstenen stoep
met een smeedijzeren hekwerk. De portiek bestaat uit een houten constructie van een houten zuil en pilasters met
rondbogen in Chalet-stijl. In de zwikken van de bogen is houten ajourwerk aangebracht. Boven de portiek bevindt
zich een eveneens overkapt balkon, met een houten balustrade. De vensters zijn recht gesloten met strekken en
stuc negblokken en sluitstenen. De gevels zijn verlevendigd met stuc dorpelbanden. In het hoekrisaliet van de
voorgevel zijn dubbelbrede vensters aangebracht. Het venster op de bel étage is voorzien van geprofileerd lijstwerk
met een architraaf in stuc. Het hoger gelegen venster is met een segmentboog gesloten. In de boogtrommel is een
sierreliëf in stuc aangebracht. De gevel van het risaliet is afgesloten met pilasters. Het risaliet wordt bekroond door
een kajuit, die van zwaar krulwerk, siervazen, tympaan en wangstukken is voorzien. Tegen de westelijke zijgevel is
voor het middenrisaliet een trapeziumvormige erker aangehangen. De gevel wordt geleed in drie delen door zware
pilasterstellingen. In het hoekrisaliet van de oostelijke zijgevel bevindt zich op de bel étage een blind rechtgesloten
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venster en op de verdieping een blind rondboogvenster, beide voorzien van geprofileerd lijstwerk in stuc. De
achtergevel bevat aan de zuidwestkant twee brede, boven elkaar gelegen rechthoekige serres en rechtgesloten Tvensters. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde houten bakgoot op stuc consoles. De erfscheiding
bestaat uit een smeedijzeren hekwerk tussen sierlijke gietijzeren balusters. Inwendig nog van belang de hal met
witmarmeren vloer en stuc ornamentiek, de omlijsting van de tochtdeur met gesneden pilasters en gebogen
tympaan, de gang met witmarmeren vloer en een aantal versierde stuc plafonds in diverse vertrekken. Waardering
VRIJSTAANDE VILLA MET IJZEREN HEKWERK, fraai vormgegeven en zorgvuldig uitgevoerd in een eclectische
bouwstijl, typerend voor de laat negentiende-eeuwse bouwkunst, van algemeen belang vanwege zijn
cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege zijn schoonheid, met name vanwege de goede
proporties en ingetogen toegepaste decoraties. Bovendien vormt het gebouw, deel uitmakend van de bijzonder
waardevolle bebouwing aan de zuidzijde van de Heresingel, een belangrijk architectonisch element in de
hoogwaardige stedebouwkundige structuur van de singelreeks aan de zuidzijde van de binnenstad van Groningen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen
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