Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 509232

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

11 februari 1998

Kadaster deel/nr:

5624/25

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

IJzendijke

Sluis

Zeeland

Straat*

Nr*

Koninginnestraat

53

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

4515 CJ

IJzendijke

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

OOSTBURG

EY

1098

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Vrijstaande villa, in 1871 gebouwd in neo-classicistische architectuur, in opdracht van de heer F.J. Wijffels,
landbouwer.
De villa is door een tuin omgeven en aan de straatzijde bevindt zich een ijzeren hek. De één bouwlaag hoge
aanbouw met zadeldak aan de noordwestzijde van de villa komt niet voor bescherming in aanmerking.
Omschrijving
Villa op rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een zadeldak hoog.
De voorgevel is een symmetrische lijstgevel die geheel gepleisterd en van schijnvoegen voorzien is. Op de begane
grond centrale ingangspartij met dubbele houten paneeldeur met bovenlicht en neo-classicistische, natuurstenen
omlijsting en stoepje. Aan weerszijden van de ingangspartij twee houten zes-ruits stolpramen; vensteromlijsting
met decoratie midden boven. Ter hoogte van de vensterbanken van de vijf verdiepingramen een doorlopende lijst
en daaronder eveneens een lijst en tussen deze twee lijsten gerotste spiegels. De vensters op de verdieping zijn zesruits stolpramen, voorzien van geprofileerde vensteromlijstingen. De voorgevel wordt afgesloten door een fries met
gerotste spiegels, gebeeldhouwde gootconsoles met kopjes en een geprofileerde houten kroonlijst.
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De noordwestelijke zijgevel is een gele bakstenen gevel, waarvan de begane grond voor een klein deel wordt
ingenomen door de niet voor bescherming in aanmerking komende aanbouw. Op de begane grond voorts een
houten zijdeur en op de eerste en de tweede verdieping eenzelfde stalen rondboogvenster met gekleurd glas-in-lood.
De achtergevel is een bakstenen gevel met eenzelfde indeling als de voorgevel. Een aantal vensters is vernieuwd en
de oorspronkelijke ingangspartij is gedeeltelijk dichtgemetseld.
De zuidoostelijke zijgevel is een geheel blinde topgevel in gele baksteen.
Het pand is voorzien van een zadeldak gedekt met zwart verglaasde kruispannen.
In het interieur onder meer hal met zwart-witte marmeren tegelvloer, gepleisterde rondbogen op kapiteeltjes,
houten deuren en dubbele houten tussendeur bij trappenhuis met ge%tste glazen en bovenlicht met roedeverdeling.
Op de verdieping onder meer eenzelfde dubbele tussendeur.
Waardering
Villa van cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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