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Omschrijving
De directeursVILLA genaamd 'Vale Ouwe Zate' heeft twee bouwlagen op een nagenoeg vierkante plattegrond onder
een afgeplat schilddak, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Het hoogopgaande afgeplatte tentdak boven de
linker hoektravee is gedekt met leien. Het pand heeft een omlopende gepleisterde plint. De gevels worden
afgesloten door architraaf, een gepleisterd fries en een houten geprofileerde kroonlijst (waarin de goot). De gevels
worden verlevendigd door een versiering van horizontaal over de gevel lopende wit gepleisterde banden, een zwaar
geprofileerde cordonlijst tussen de verdiepingen (eveneens aangebracht aan de achtergevel) en ter hoogte van de
onderdorpels van de vensters een geprofileerde waterlijst. De vensters zijn op de begane grond van enkelruits
schuiframen voorzien en op de verdieping van T-schuiframen. De vensters worden afgesloten door licht getoogde
strekken met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. De vensters zijn gedeeltelijk nog voorzien van de oorspronkelijke
persiennes.
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De VOORGEVEL is drie traveeën breed en heeft een licht uitgebouwde linkertravee. Op de hoeken bevinden zich
pilasters. Deze zijn op de begane grond gepleisterd en voorzien van een gebosseerd blokmotief, op de verdieping
zijn deze uitgevoerde in schoon metselwerk met op regelmatige afstanden gepleisterde manchetten. De
middentravee bevat de een ingangsportiek met een hardstenen stoep en een fraaie dubbele voordeur met
detaillering in neorenaissancestijl. De verdieping bevat een venster met een T-schuifraam. Onder dit venster bevindt
zich, evenals onder de overige verdiepingsvensters een gepleisterd paneel met een decoratie in de vorm van
andreaskruizen. In het dakschild boven de middentravee bevindt zich een kleine niet-oorspronkelijke dakkapel.
Zowel de linker- als de rechtertravee bevatten op de begane grond een venster met een enkelruits schuifraam
waaronder zich een smal gepleisterd paneel bevindt. Beide traveeën bezitten op de verdieping een venster met een
T-schuifraam.
De linkertravee heeft in het dakschild aan de voorzijde een grote dakkapel met pilasteromlijsting en bekronend
fronton. De dakkapel bezit een stolpraam met een enkelruits bovenlicht. De LINKER ZIJGEVEL bezit zowel op de
begane grond als de verdieping drie vensters. Deze bevatten op de begane grond van links naar rechts: een 6-ruits
schuifraam, een enkelruits raam met een 2-ruits schuivend bovenlicht en tenslotte een enkelruits schuifraam. Zowel
onder het eerste als het tweede venster bevindt zich een kelderlicht. De verdieping bevat drie T-schuiframen. De
ACHTERGEVEL bezit op de begane grond van links naar rechts: een enkelruits schuifraam, een vernieuwde deur met
een dubbel bovenlicht, een klein rechthoekig venster, een dichtgezette deuropening met een klein venster. De
verdieping bevat van links naar rechts: een naar benden uitgehakt venster ten behoeve van een deur naar een
moderne brandtrap, een kleiner venster met een stolpraam en een enkelruits bovenlicht, een klein hooggeplaatst
raampje en tenslotte een venster met een T-schuifraam. De RECHTER ZIJGEVEL bevat op de begane grond over de
volle breedte een deels gewijzigde serre met een gedeeltelijk aanwezige oorspronkelijke detaillering. De verdieping
bevat links een venster met een T-schuifraam en rechts een kleiner niet-oorspronkelijk venster. Voor dit venster
bevindt zich een brandtrap die aansluit op een van de vier moderne dakkapellen waarvan deze voorzien van een de
daklijst doorbrekende deur. Het INTERIEUR kon tijdens de inventarisatie niet bezocht worden.
Waardering
Voormalige VILLA in Neo-Renaissancestijl van de geneesheer-directeur uit ca.1887.
- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een in de stijl van de Neo-Renaissance gebouwde villa.
Het pand valt op door de hoogwaardige esthetische kwalteiten van het ontwerp, de gaaf bewaarde hoofdvorm en de
zorgvuldige detaillering alsmede het materiaalgebruik. Het een en ander komt uitdrukking in Neo-Renaissancestijl
uitgevoerde details als gepleisterde speklagen, aanzet- en sluitstenen, diamantkoppen en pilasters met gebosseerde
blokken.
- Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van kuuroordcomplex Bethesda. De villa is van
bijzondere betekenis voor het aanzien van het complex ten zuiden van het badhuis. Het badhuis en de villa worden
van elkaar gescheiden door een wandelpark in Engelse landschapsstijl en vormen binnen dit park de twee
belangrijkste bebouwingselementen.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van het gebouw die nauw verbonden is met de historie
van het kuuroord Bethesda.
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Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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