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Omschrijving Het betreffende pand is een vrijstaand woonhuis onder een zadeldak met gewelfde dakvoet. 

Het huis heeft een begane grond, eerste verdieping en een zolder met vliering. Rechts achter is 
de keuken met daarboven een balkon, uitgebouwd. Naast de oorspronkelijke hardhouten 
entreedeur in de voorgevel is een erker voorzien. 

 



Gevels De gevels bestaan uit, in kettingverband gemetselde, gele bakstenen. De plint is van grauwe 
baksteen, waarboven een doorgaande rollaag van zwart gesinterde baksteen. Boven de 
kozijnen zijn rollagen toegepast. De top van de voorgevel is in het vlak van de dakrand met 
verticale delen afgewerkt. 

 
Vensters/deuren Op de begane grond zijn houten schuiframen toegepast, in de bovenlichten voorzien van glas-

in-lood. De kozijnen van de begane grond zijn voorzien van ten tijde van de bouw 
aangebrachte rolluiken, welke boven het plafond worden opgeborgen. Op de eerste verdieping 
is de samengestelde vensterpartij in de voor- en zijgevel voorzien van openslaande ramen met 
ruitvormige roeden.  
Op de tweede verdieping in de voorgevel is een uitkragend venster op een korbeel en een 
muurstijl toegepast. 
De kozijnen op de begane grond in de achtergevel en de uitbouw zijn op diverse plaatsen 
aangepast c.q. vernieuwd in bijpassende detaillering. 

 
Dak Royaal uitkragend zadeldak met gewelfde dakvoet en bakgoot. Dak bedekt met grijs 

geglazuurde Tuile du Nord pannen. 
 
Bijgebouwen/hek Achter de woning staat een kas(ca. 1900) op een in kalkzandsteen gemetselde voet, welke 

oorspronkelijk elders in het Westland heeft gestaan en in 1932 naar deze plek is overgebracht. 
De kas is opgebouwd uit ijzeren spanten met een uit de Jugendstil ontleende ornamentiek. Het 
glas in het dak en de gevels is geplaatst in geschilderde houten profielen. In beide kopgevels 
zijn houten dubbele deuren opgenomen, waarvan één stel door bredere is vervangen. De 
ramen in de top van de kas zijn m.b.v. een ketting te openen. In de langsgevels is een goot op 
klossen met geprofileerde gootlijst voorzien. Rechts van de woning staat een schuur. 

 
Groenaanleg Tuin rondom. Heesters. 
 
Bijzonderheden Stichtingssteen in de voorgevel. 

Diverse details in het interieur zoals de geschilderde geometrisch ingedeelde houten plafonds, 
een zorgvuldig gedetailleerde trap en paneeldeuren in diverse modellen zijn behouden 
gebleven. 

 
Motivatie Gaaf behouden, bijzonder gedetailleerd woonhuis dat herinnert aan de rijke tuindersdagen. 

Architectonisch bijzonder voor Wateringen. 
 
 


