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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
In 1895 tot stand gekomen HERENHUIS, bestaande uit twee woningen, naar ontwerp in een Eclectische stijl met
invloeden van Neo-Venetiaanse stijl en Jugendstil van H.G. Jansen in opdracht van A.P.Nielsen en B.C. Hamer jr.
Omschrijving
Op een rechthoekige plattegrond tot stand gekomen herenhuis bestaande uit souterrain, bel- etage en twee
verdiepingen onder een kap. Het geheel is opgetrokken in een geelkleurige baksteen met roodkleurige natuursteen
gebruikt voor speklagen, deur- en vensteromlijstingen en voor waterlijsten boven deur- en vensteropeningen. Het
gebouw wordt gedekt door een schilddak boven een rechte overkragende dakgoot en is drie vensterassen breed. De
ingangstravee links heeft boven de gootlijst een volledige derde verdieping met een spitsvormige bekroning.
Rechthoekige vensters ter hoogte van het souterrain zijn voorzien van sierijzeren traliewerk. Gelijkstraats een
dubbele ingang met diep geplaatste glas-in-lood bovenlichten, de linker rechthoekig; de rechter rondboogvormig
met een eveneens rondboogvormige en van een sluitsteen voorziene waterlijst. Houten deuren met panelen, De
gekoppelde vensters ter hoogte van de bel-etage hebben glas-in- lood bovenlichten. De ingangstravee komt vanaf
halverwege de eerste verdieping iets naar voren. Eerste verdieping met in de ingangstravee een venster met glas-inlood bovenlicht met waterlijst op consoles. Daarnaast twee gekoppelde Franse vensters met natuurstenen,
opengewerkt balkon op kraagstenen. De glas-in-lood bovenlichten zijn voorzien van in Jugendstil-detaillering
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uitgevoerde omlijstingen. Tweede verdieping met in de ingangstravee een zich naar boven toe verjongende loggia
met ronde sierijzeren borstwering. Daarnaast twee vensters met glas-in-lood bovenlichten die ruitvormig zijn
onderverdeeld. Getoogde waterlijsten. Onder de gootlijst een tegelfries met voorstellingen verwijzend naar diverse
beroepen. De dakverdieping boven de ingangstravee toont gekoppelde rondboogvormige vensteropeningen met van
een sluitsteen voorziene waterlijsten. Achtergevel met veranda ter hoogte van bel-etage.
Enkele interieuronderdelen nog aanwezig.
Waardering
Dubbel woonhuis van algemeen belang vanwege architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere detaillering
van de gevel en het in zeer gave staat bewaard gebleven exterieur en interieur. Eveneens van belang vanwege de
situering aan de Singelgracht.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 19 september 2020

Pagina: 2 / 2

