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Beschrijving: 
 
Bouwjaar  1875-1900 
 
Bouwkundige staat Goed 
 
Omschrijving Herenhuis van de weg gescheiden door vaart. Het hoofdvolume bestaat uit begane grond, 

verdieping en zolder. De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met een iets 
risalerende1 middenpartij met entree en Frans balkon. Tegen de rechter zijgevel een uitbouw, 
bestaande uit begane grond en zolder. De voorgevel van de uitbouw kent eveneens een 
risalerende entreepartij en heeft aan de rechter zijde overhoeks afgeschuinde zijkanten. Aan 

                                                      
1 risaleren een of meer risalieten maken in de gevel 
   risaliet  gevelvoorsprong, voouitspringende partij van een bouwlichaam 



de linkerzijde van het hoofdvolume een moderne aanbouw. De naam verwijst naar de ligging 
Al te na de molen. 

 
Gevels De voor- en achtergevel van het complex zijn van wit gesausde baksteen in kruisverband. De 

hoekpilasters en de middenpartij van het hoofdvolume zijn in blokmotief gestuct. 
Rechthoekige velden onder vensters van de begane grond. De voordeur heeft een hoofdgestel 
van hout en stuc. Gestucte, zwart geschilderde plint en (in de voorgevel), geprofileerde 
vensteromlijstingen. De aanbouw is aan de achterzijde over één laag uitgebouwd in een 
moderne rode steen. 

 
Vensters/deuren De voorgevel van het hoofdvolume kent op de begane grond t-schuiframen en daarboven op 

de verdieping openslaande ramen. De dubbele entree deur met smeedwerk roosters, heeft een 
bovenlicht met glas in lood. 
De voorgevel van de rechter uitbouw heeft 6-ruits vensters en een entree met paneeldeur. De 
achtergevel van de hoofdbouw heeft op de 5 stel dubbele deuren (deels vernieuwd) met 
daarboven 5 stel openslaande ramen. 
In de rechter zijgevel van de uitbouw is een venster met smeedijzeren tralies voorzien (in 
slechte conditie). Dit venster dateert nog uit de periode dat het pand door notaris Jongmans 
bewoond werd. 

 
Dak Het hoofdvolume heeft een schilddak met de nok loodrecht op de straat en een dakkapel in de 

rechter zijgevel. Dit dak is gedekt met gesmoorde Opnieuw Verbeterde gesmoorde Hollandse 
pannen. 
Op de rechter uitbouw heeft een zadeldak, beëindigd door een halve spits met aan de 
achterzijde een dakkapel over de volle breedte. Dit dak is gedekt in gesmoorde Hollandse 
pannen. 

 
Bijgebouwen/hek Smeedijzeren balkonhek.  

Modern houten bruggetje. 
 
Groenaanleg Grindpad en voortuin met buxushagen voor het huis. Rechts enkele loofbomen en struiken. 

Aan de achterzijde een recent aangelegde formele tuin. 
 
Bijzonderheden Tegen de deuromlijsting twee ijzeren lantaarns. 

Aan de achterzijde bevindt zich over de gehele breedte van de hoofdbouw een granito terras. 
 
Motivatie De evenwichtige neoclassicistische stijl is karakteristiek voor de bouwtijd. Het vormt een 

onderdeel van de lintbebouwing. Het pand is vrij gaaf met uitzondering van het feit dat de 
gevels wit gesausd zijn. 

 


