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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Een in 1891 tot stand gekomen en aan twee zijden vrijgelegen VILLA met HEK gelegen op de hoek Tweede
Weteringplantsoen en Nicolaas Witsenkade. Gebouwd in opdracht van de heer Heineken, directeur van de
gelijknamige brouwerij. De villa staat derhalve bekend als de 'Villa Heineken'. Gebouwd naar een ontwerp van de
architect A.L. van Gendt in de stijl van de neo-renaissance, met invloeden van de chalet-stijl. Delen van het
oorspronkelijke hek zijn bewaard gebleven.
Omschrijving
De villa is tot stand gekomen op een samengesteld rechthoekig grondplan en bestaat uit een souterrain, drie
bouwlagen en een kapverdieping onder een samenstel van dakvormen: ingestoken zadeldaken, tentdak, schilddak.
Het steile 'toit en pavillon' wordt gedekt met shingles, heeft een kleine dakkapel met houten kader en met spits en
wordt afgesloten met een sierlijk smeedijzeren hekwerk met windwijzer; de overige daken worden gedekt met
pannen. Gevels opgebouwd met in staand verband vermetselde baksteen met platvol voegwerk en afwisselend
gebruik van natuursteen; verder vakwerkbouw bij delen van tweede verdieping. Geprofileerde natuurstenen plint.
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Het souterrain heeft naast gemetselde delen ook natuurstenen hoekstenen met bossering.
De gevel aan het Tweede Weteringplantsoen heeft in het midden een driezijdige erkerachtige voorsprong over alle
bouwlagen bekroond door het 'toit en pavillon' en toont op de begane grond de hoofdtoegang onder recente luifel.
De sierlijke smeedijzeren luifelhouders aan de onder- en bovenzijde zijn oorspronkelijk. Dubbele houten paneeldeur.
In het brede zijvlak van de voorsprong getralied venster. Links van de voorsrong twee getraliede vensters, aan de
rechterzijde één getralied venster. Uitkragende gevellijst. Voorsprong heeft op de bel-etage een middenvenster met
gotiserende en zware tracering en halfronde toging aan de bovenzijde en geprofileerd lijstwerk en ranke gestoken
voluten. Verder zijvenster met schuifraam. Links van de voorsprong twee vensters met kalf, aan de rechterzijde één
zo'n venster. Natuurstenen speklagen en hoekstenen. Uitkragende gevelijst waarboven gekoppelde
spitsboogvensters in het midden van de voorsprong. Halfzuil tegen de middenpost, zijvenster met schuifraam. Links
van de voorsprong twee vensters. Rechts van de voorsprong twee tegeltableaus met spitse toging boven kalf en met
figuratieve verwijzingen naar de handel en de bierbrouwerij. Verder florale en geometrische decoratie. Hierboven
boogfries en uitkragende kroonlijst waarboven venster van de tweede verdieping. De voorsprong heeft aan drie
zijden een uitkragend boogfries met consoles en op de hoeken zware bewerkte kraagstenen. Geveldeel boven deze
overstek van de tweede verdieping heeft vakwerkindeling en vensters en driehoekige gestucte ornamenten. Aan de
linkerzijde overstek op klossen waarboven puntgevel met schouders en vakwerkindeling met venster, windveren,
beschot, gebogen hanebalk en makelaar. Op de hoek met de gevel aan de zijde van de Nicolaas Witsenkade toont
de bel-etage een nis met voetstuk voor beeld. Op de eerste verdieping een overhoeks geplaatste driezijdige erker
met consoles met gedrongen zuilvorm en samenstel van sierlijsten. Venster met gemetselde tussenpost en
spitsbogen met spaarveld. Erker heeft smalle zijvensters. Boogfries met uitkragende kroonlijst waarboven venster
van de tweede verdieping. De gevel aan de zijde van de Nicolaas Witsenkade heeft plint en getraliede vensters van
het souterrain als omschreven, verder eveneens gebosseerde hoekstenen en gevellijst. In het midden van de gevel
een vanaf het straatniveau opgaande driezijdige erkerachtige voorsprong met een groot getoogd en geleed venster
op de bel-etage en een middels gemetselde en met natuurstenen banden afgezette middenposten geleed venster op
de eerste verdieping. Hierboven puntgevel met ronde vensters in kader, met ornamenten, met licht getoogd venster
en met natuurstenen afdekking. Op de bel-etage heeft de voorsprong spitsboogvensters; op de eerste verdieping
licht getoogde zijvensters. De verdere geveldelen aan weerszijden van de voorsprong hebben op de bel-etage een
licht getoogd venster en op de eerste verdieping een gekoppeld venster met spitsbogen en spaarveld en sluitsteen.
Boogfries waarboven uitkragende kroonlijst, waarboven nog enkele vensters van de tweede verdieping. Het
oorspronkelijke hek verbindt de voorsprong van de gevel aan de zijde van het Tweede Weteringplantsoen met de
voorsprong van de gevel aan de zijde van de Nicolaas Witsenkade. Ook aan de rechterzijde van deze voorsprong
nog een deel van het oorspronkelijke hek. Het hek bestaat uit een sierlijk smeedijzeren traliewerk met gietijzeren
posten met bol.
Waardering
Stadsvilla van belang vanwege de cultuurhistorische waarde. Van verder belang vanwege de architectuurhistorische
waarde en vanwege het belang binnen de stedebouwkundige context.
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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 7 maart 2021

Pagina: 2 / 2

