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Beschrijving: 
 
Bouwjaar: 1873 
 
Bouwkundige staat: Redelijk 
 
Omschrijving: Herenhuis op rechthoekige plattegrond; van de weg gescheiden door een sloot. Het pand 

bestaat uit een begane grond, verdieping en zolder, met aan de linkerzijde een kelder en 
opkamer. Het zomerhuis aan de rechter achterzijde vormt tezamen met het boenhok, de 



opkamer en de bovenliggende vertrekken een tweede wooneenheid. 
 
Gevels: De symmetrisch opgebouwde lijstgevel met risalerende middenpartij en hoekpilasters is 

uitgevoerd in grauwe baksteen in kruisverband met segmentbogige strekken boven de 
voordeur en de vensters. De hoekpilasters zijn in blokmotief gemetseld. 
De zijgevels zijn uitgevoerd in ijsselsteen in kruisverband.  
Het zomerhuis is van grauwe baksteen in kruisverband uitgevoerd met gele strekken boven de 
vensters. 

 
Vensters/deuren: Voorgevel kent op de begane grond getoogde 6-ruits schuiframen en dubbele paneeldeuren 

met een 2-ruits bovenlicht. Op de verdieping 4-ruits schuiframen.  
De voormalige schuiframen in de linker zijgevel zijn vernieuwd met toevoeging van een kalf, 
kleppend boven- en onderraam en zware roeden door toepassing van dubbel glas. Tevens zijn 
op de verdieping twee vensters toegevoegd. 
In de rechterzijgevel zijn rond 1945 3 nieuwe vensters en een deur toegevoegd om dubbele 
bewoning mogelijk te maken.  
De ramen in de kozijnen van het zomerhuis zijn vernieuwd. 

 
Dak: Schilddak met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen met versiering op de 

nokhoeken. 
 
Bijgebouwen/hek: Het terrein is rechts toegankelijk via een houten brug met een stalen buizen leuning.  

Het voormalige zomerhuis, de karnmolen en het melkhuis zijn nog als zodanig herkenbaar. 
 
Groenaanleg: Rondom tuinaanleg met langs de erfgrens enkele naald-en loofbomen. 
 
Bijzonderheden: Stichtingssteen rechts van de deur: "J. v.d. Valk 18-4-73". 
 
Motivatie: Het herenhuis is kenmerkend voor het neoclassicisme aan het eind van de negentiende eeuw. 

Het is een compleet geheel met zomerhuis boenhok. Het pand maakt onderdeel uit van de 
lintbebouwing en is als zodanig karakteristiek voor de gemeente Wateringen. 

 
 


