Gemeentelijk monument
Fazantlaan 27

Deel van object Fazantlaan 27 en Nachtegaallaan 3-5
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Redengevende omschrijving
Beschrijving
Tweelaags, onderkelderd pand met diverse topgevels, bestaande uit drie woningen waarvan er
zich twee aan de Nachtegaallaan bevinden, de derde woning heeft de ingang aan de Fazantlaan. Dit
is tevens het meest prominente deel van het gebouw door de torenachtige opbouw onder tentdak in
de middenrisaliet van de gevel, boven de ingangspartij. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond
en is uitgevoerd in baksteen onder een schilddak waarvan de nok evenwijdig aan de Nachtegaallaan
loopt. Het dak is gedekt met kruispannen en heeft een overstekende gootlijst op c onsoles. De
voorgevel is voorzien van een gepleisterde plint, direct onder de gootlijst is een band met
metselmozaïek aangebracht. Boven de ramen zijn brede gepleisterde banden geplaatst waarboven in
het metselwerk kleine segmentboogjes aanwezig zijn. Nachtegaallaan 5 heeft een afgeschuinde hoek.
De ingang bevindt zich in de zijgevel en heeft een klein trapje met bordes. Tegen de gevel aan de
straatkant is een inpandig balkon onder een segmentboog aangebracht, aan de voorzijde van het
balkon bevindt zich een opengewerkte baksteen balustrade. Erboven is tegen de topgevel een erker
op bakstenen console aangebracht. Nachtegaallaan 3 is voorzien van een erker op de begane grond
die doorloopt in een erker, tegen de zijgevel van Fazantlaan 27. Boven deze erkers zijn balkons
aangebracht. Het dakvlak loopt ter plekke van deze balkons tot lager door als een luifel. Nabij de hoek
met de Fazantlaan is op de verdieping een erker geplaatst. Aan de Fazantlaan is boven de ingang
een luifel aan stangen opgehangen. De ramen erboven zijn gevuld met glas-in-lood. In een
gepleisterde band is de naam Dommelhoef aangebracht. Achter de glas-in-loodramen bevindt zich het
trappenhuis nog in oorspronkelijke staat. Op de begane grond, links van de ingang is de voormalige
ontvangstkamer aanwezig. Deze is voorzien van hoge, eikenhouten lambriseringen en heeft een
afgeschuinde hoek waar zich oorspronkelijk de stookplaats bevond. De rest van het Rondom het pand
is een smalle tuin aangelegd, van de straat gescheiden door een laag bakst enen muurtje met
hekwerk. Het pand heeft architectuurhistorische waarde en is van belang als markant onderdeel in het
oudere deel van uitbreidingen rond het villapark.
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