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Stratumsedijk 17 
 

       
 

Datum van aanwijzing: 4-1-1994 

Kadastrale gegevens bij inschrijving: Stratum E 1906 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
Tweelaags hoekpand, iets schuin ten opzichte van de Stratumsedijk gelegen. Het pand is uitgevoerd 
in baksteen onder een samengesteld schilddak waarvan de nok de schuine ligging volgt. Het dak is 
gedekt met bitumen. Het linker gedeelte van de gevel ligt meer naar voren op de rooilijn. De voorgevel 
heeft een hardstenen plint, gepleisterde speklagen zijn eveneens op de voorgevel aangebracht. Het 
pand heeft een brede paneeldeur met gietijzeren roosters. De ramen zijn samengesteld onder 
segmentbogen. Deze ontlastingsbogen zijn voorzien van gepleisterde aanzet- en sluitstenen, in de 
boogvelden is metselmozaïek aangebracht. Een groot raam in het trappenhuis is gevuld met glas-in-
lood, uitgevoerd als bloemmotief. De bovenlichten van de ramen op de begane grond zijn eveneens 
voorzien van glas-in-lood, op de verdieping is in de bovenlichten een roedenverdeling en 
kathedraalglas aangebracht. De ramen zijn hier gedeeltelijk afgeschermd. De dakkapel is uitgevoerd 
met vleugelstukken en heeft een eigen schilddak, haaks op het dak van de hoofdmassa.          
Opmerkelijke details aan het pand zijn een klein balkonnetje met houten balustrade, de 
raamschermen bij een aantal ramen op de verdieping en een regenpijp met bol reservoir, voorzien van 
een geprofileerde decoratie. De schoorstenen worden bekroond door middel van gebakken 
schoorsteenpijpen met hoed. In het interieur verkeerd de gang met trappartij nog grotendeels in 
oorspronkelijke staat. De gang is betegeld tot lambriseringen hoogte. De trap is voorzien van een 
houten trapleuning waarbij de eerste en laatste baluster bekroond worden door een ornament in de 
vorm van een granaatappel. De kamers en-suite op de begane grond, links van de ingang, hebben 
een decoratief stucplafond. De schuifdeuren zijn vervangen door een definitieve scheidingswand, de 
houten omlijsting met kasten van deze deuren is nog wel aanwezig. In de voorste kamer bevindt zich 
een zwarte hardstenen schouw. De kamers op de verdieping zijn voorzien van eenvoudige 
stucplafonds. Buiten wordt het pand van het trottoir gescheiden door middel van een hardstenen 
muurtje waarop een smeedijzeren hek is geplaatst.           
 
Het pand springt in het oog door zijn iets schuin geplaatste ligging.  
Stijlkenmerken uit het begin van de twintigste eeuw zijn goed bewaard gebleven en geven het pand 
architectuurhistorische waarde.  

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 
Adres: Stratumsedijk 17 
Oorspronkelijke functie: Woonhuis 
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 
Type: Woonhuis 
Bouwperiode: ca. 1893 
Bouwstijl: Art Nouveau 
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Gevels en materialen: Tweelaags baksteen, natuurstenen plint. Gepleisterde speklagen, aanzet- en 
sluitstenen. Mozaïek in boogvelden. 
Vensters en deuren: Raam in trappenhuis glas-in-lood met bloemmotief. Bovenlichten ramen op 
verdieping met kathedraalglas, op begane grond met glas-in-lood. 
Dak en bedekking: Samengesteld schilddak, bitumen. 
Bijgebouwen: Smeedijzeren hek op natuurstenen opstand. 
Motivering: Architectuurhistorisch belang. 
Bijzonderheden: Regenpijp met bol reservoir en decoratie in reliëf. 
 

  


