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Complexomschrijving
Inleiding
Voormalig GEREFORMDEERD OF BURGERWEESHUIS gelegen aan de noordzijde van de Olieslagerslaan waar het
complex in de jaren 1907-1908 naar ontwerp van J.A.G. van der Steur werd gebouwd in de stijl van de neoHollandse Renaissance. Het werk van Van der Steur werd gebouwd in de stijl van de neo-Hollandse Renaissance.
Het werk van Van der Steur werd uitgevoerd als winnend ontwerp van een prijsvraag uit 1906 waarvan de jury
bestond uit H. Evers, C. Muysken en C.B. Posthumus Meyes. Het weeshuis raakte in 1988 buiten gebruik waarna het
werd verbouwd tot appartementencomplex onder de nummers Coen Cuserhof 25-47. Bij de verbouwing werden
enkele vensters vergroot tot deuren. Onder de bescherming vallen het oorspronkelijke weeshuis en de dienstwoning.
Omschrijving
Het oorspronkelijke weeshuis bestaat uit vijf aaneengebouwde volumes die in een U-vorm op de Olieslagerslaan en
daarmee op het zuiden zijn gericht. Aan deze zijde bevinden zich alle woonvertrekken en daarmee de grote
vensters. Afgezien van de kopse zijden bevatten alle muren aan de buitenzijde van de U slechts kleine vensters ter
verlichting van de circulatieruimten. Tegen de oostzijde van het oostelijk bouwvolume staat de voormalige
dienstwoning die ten opzichte van de rooilijn aan de Olieslagerslaan naar voren springt.
Waardering
Het gaaf bewaarde voormalige weeshuiscomplex ia van algemeen belang vanuit cultuurhistorische en
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architectuurhistorisch oogpunt vanwege de verschijning als grote maatschappelijke voorziening uit de vroege 20ste
eeuw en vanwege de bijzondere architectonische vormgeving en detaillering. Het complex is voorts van belang als
onderdeel binnen het oeuvre van J.A.G. van der Steur.
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Omschrijving
Op U-vormig grondplan gebouwd voormalig HOOFDGEBOUW van het weeshuis bestaande uit vijf aaneengebouwde
volumes, vier torenachtige elementen en een centrale in oorsprong dubbele passage in symmetrische opzet
waardoor jongens en meisjes strikt werden gescheiden. De in rode baksteen en grijze natuursteen uitgevoerde
bouwvolumes bevatten merendeels twee bouwlagen onder samengestelde kappen met overwegend gelijke
kapvoethoogte aan de voorzijde (zuid) en een lagere kapvoet aan de achterzijde (noord). De kappen zijn bedekt
met rode Hollandse pan. De achthoekige spitsen van de vier achthoekige torentjes zijn gedekt met rode leipan, de
spitsen van de dakkappellen met lei in Maasdekking. De spitsen worden bekroond door bewerkte pirons. De acht
hoeken van de spitsen zijn bekleed met lood. De middenas wordt gevormd door een dubbele passage die de straat
verbindt met de terugliggende hoofdvolumes. De dubbele passage heeft aan de straat twee getoogde ingangen die
elk in een trapgevel zijn gebracht. Boven de linker ingang (west) staat in zandsteen GEREFORMEERD WEESHUIS en
boven de rechter ingang ANNO 1908. De vorkvormige aansluiting met de terugliggende bouwvolumen wordt
gemarkeerd door lage achthoekige torenachtige elementen. De in oorsprong dubbele passage bestaat uit twee door
middel van een doorlopende muur van elkaar gescheiden arcades die thans met vensters zijn dichtgezet. Centraal
achter de passage staat het middelste bouwlichaam met hoge centrale trapgevel die in de top een uurwerk heeft en
die wordt bekroond door een zittende leeuw. Aan weerszijden van het middelste bouwlichaam staan L-vormige
bouwvolumes die in het verlengde van het middelste bouwlichaam vier vensterassen en na de binnenhoek vijf
vensterassen bevatten. De middelste van deze vijf vensterassen hebben monumentale ingangen in
triomfboogmotief. Het gevelvlak met de vijf vensterassen gaat richting Olieslagerslaan over in hoekvolumes die
richting passage inspringen. De inspringing wordt gemarkeerd door hoge achthoekige torenachtige elementen. De
hoekvolumes zijn aan de hofzijde ter breedte van een vensteras en aan de straatzijde ter breedte van vijf
vensterassen.
Het complex is merendeels voorzien van kruisvensters met kleine meerruits roedenverdeling in de vier ramen. De
deuren bestaan overwegend uit verticale delen met smeedijzeren beslag. Aan weerszijden van de dubbele
ingangspartij bevindt zich een in rode baksteen en natuursteen uitgevoerde erfafscheiding met ijzeren hekwerk.
Waardering
Het voormalige weeshuis is van algemeen belang vanwege de reeds bij de complexbeschrijving genoemde
architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Sociale zorg, liefdadigheid

Weeshuis
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Omschrijving
DIENSTWONING bestaande uit één bouwlaag onder samengestelde kap met rode Hollandse pan. Het pand heeft een
breedte van vier vensterassen. De voorzijde heeft aan de linkerzijde (west) twee uit het midden geplaatste
trapgevels. Het pand is opgetrokken in rode baksteen met decoratie in zandsteen. Op de verdieping bevinden zich
kruisvensters met meerruits ramen in de bovenlichten. In de kapverdieping bevinden zich tweelichtsvensters met
meerruits ramen.
Waardering
De dienstwoning heeft cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis als historisch onderdeel van het
voormalige weeshuiscomplex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)
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