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Redengevende omschrijving 

Beschrijving 

Eenlaags pand, vier traveeën breed (dit zijn twee brede traveeën, gevormd door een winkelraam en 
een bedrijfspoort en twee smallere, bestaande uit een voordeur en een regulier raam). Het pand is 
onder een mansardedak waarvan de nokrichting evenwijdig aan de straat loopt geplaatst, het dak is 

gedekt met muldenpannen. Het pand is uitgevoerd in baksteen waarbij de voorgevel van een 
gepleisterde plint is voorzien.  
Speklagen en segmentbogen boven deur en ramen zijn in strengperssteen uitgevoerd. In de kroonlijst 

is metselmozaïek toegepast, eveneens met gebruik van strengperssteen. Er is een brede poort onder 
een metalen latei met rozetten geplaatst. De ramen hebben geprofileerde stijlen in de bovenlichten. In 
het dakvlak zijn dakkapellen met zinkschubben tegen de zijkant aangebracht. De dakkapellen hebben 

gemetselde aanzetten en een eigen zadeldakje met windveer en overhangend houtwerk in 
accoladevorm. Hierdoor wordt een indruk van chaletstijl gewekt. Achter het pand strekt zich een 
langgerekte bedrijfsruimte uit die haaks op het woonhuis staat. Deze bouwmassa is één laag hoog 

onder een zadeldak. De ramen zijn segmentboogvormig en hebben een roedenverdeling. In de 
negentiende eeuw ontstond veel industrie en nijverheid aan de Hoogstraat.  
Dit pand is een voorbeeld van kleine nijverheid aan huis.  

Het is karakteristiek voor de tijd waarin het gebouwd is (architectuurhistorische waarde en als 
stadshistorische markering).   

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 

Adres: Hoogstraat 126 
Oorspronkelijke functie: Woonhuis; Bedrijf 
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 

Type: Bedrijfswoning, fabriekswoning 
Bouwperiode: ca. 1905 
Bouwstijl: Neorenaissance 

Gevels en materialen: Baksteen, gepleisterde plint. Speklagen, lijst en segmentbogen met gele 
strengperssteen. 
Vensters en deuren: Geprofileerde stijlen in bovenlichten. Breed raam en inrijpoort. 

Dak en bedekking: Mansardedak met muldenpannen. Dakkapellen met zinkschubben, op gevel en 
betimmering. 
Constructie: Metalen latei met rozetten boven poort. 

Motivering: Architectuurhistorisch belang. 
Bijzonderheden: Bijzondere detaillering dakkapellen, zadeldak met windveer, overhangend in vorm 
accoladeboog. 

  


