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Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
Woonhuis, gebouwd in circa 1905. Het pand maakt deel uit van een gesloten straatwand aan het 
Wilhelminaplein. In de gevel zijn elementen van neorenaissance gebruikt, die karakteristiek zijn voor 

de bebouwing aan het Wilhelminaplein en omgeving. Thans is het pand als kantoor in gebruik.  
 
Tweelaags pand op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de 

straat loopt. Het dak is gedekt met kruispannen. De voorgevel is zes traveeën breed en 
spiegelsymmetrisch van opzet. De gevel is uitgevoerd in baksteen en wordt verlevendigd door het 
gebruik van verschillende kleuren. In de boogvelden is polychroom metselmozaïek aangebracht. 

Direct onder de goot op klossen is een geprofileerde bakstenen rand in een afwijkende kleur 
aangebracht. Speklagen en ontlastingsbogen, segmentbogen op de begane grond en rondbogen op 
de verdieping, zijn eveneens in een afwijkende kleur baksteen uitgevoerd. De voorgevel heeft een 

lage natuurstenen plint. Onder de ramen zijn natuurstenen dorpels aangebracht. De waterlijsten, 
eveneens in natuursteen uitgevoerd, lopen hier direct onderlangs. Aan de beide uiteinden van de 
gevel bevinden zich paneeldeuren met smeedijzeren roosters. Deze deuren zijn tussen bakstenen 

pilasters geplaatst, die naar boven toe uitlopen in consoles van geprofileerde strengperssteen en 
natuursteen. De consoles ondersteunen het balkon, dit balkon is voorzien van een smeedijzeren hek . 
Op de verdieping zijn T-ramen aanwezig, op de begane grond is de middenstijl reeds verdwenen. Bij 

alle ramen hebben de bovenlichten een onderverdeling door middel van kleine roeden. De 
bovenlichten zijn gevuld met kathedraalglas. In het dakvlak bevinden zich enkele dakkapellen onder 
opgewipt dak en dakkapellen met een platdak (later toegevoegd 

Waardering 
Het pand heeft architectonische waarde vanwege het materiaal gebruikt.  
Als onderdeel van de pleinwand heeft het ook ensemblewaarde.   
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Adres: Wilhelminaplein 10 en 11 
Oorspronkelijke functie: Woonhuis 
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 

Type: Woonhuis 
Bouwperiode: ca. 1905 
Gevels en materialen: Tweelaags baksteen, mozaïek in boogvelden en kroonlijst met strengperssteen. 

Gepleisterde plint en waterlijst. 
Vensters en deuren: T-ramen op verdieping. Bovenlichten met kleine roedenverdeling. Kozijnen 
gedeeltelijk vernieuwd. 

Dak en bedekking: Zadeldak met kruispannen. 
Motivering: Cultuurhistorisch belang. 
Bijzonderheden: Balkons boven deuren op consoles met smeedijzeren.  


