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Datum van aanwijzing: 3-2-2009 

Datum van registratie: 22-1-2010 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
Poortgebouw van een remise met drie bovenwoningen daterend uit 1928 gebouwd in opdracht 

van de N.V.-stadsverkeersdienst vermoedelijk naar een ontwerp van architect A. Bogers.  
Het uit drie bouwlagen met plat dak bestaande pand vertoond de vormentaal van een regionale 
variant op de Amsterdamse School. 

De voorgevel is gesitueerd op het westen, telt drie bouwlagen en is opgetrokken in een halfsteens 
metselverband. 
De gevel is symmetrisch van opzet en bestaat uit vijf traveeën die naar buiten toe versmallen. De twee 

buitenste traveeën zijn hoger opgetrokken en voorzien van smeedijzeren vlaggenmasthouders. 
De begane grond en de drie middelste traveeën op de verdieping bestaan uit bruinkleurige bakstenen. 
De eerste verdieping van de buitenste traveeën en de gehele tweede verdieping is in roodkleurige 

bakstenen opgetrokken.  
De gevel wordt gekenmerkt door de representatieve architectuur en de fraai gedetailleerde baksteen 
toepassingen. 

Centraal bevindt zich op de begane grond een brede, aan de bovenzijde ingesnoerde, inrijpoort. Aan 
weerszijden hiervan een smallere poort waarvan de meest zuidelijke poort is dichtgezet met een 
recente etalageruit. Oorspronkelijk hebben hier ook winkelpuien ingezeten.  

In de buitenste traveeën zijn de toegangen naar de bovenwoningen gesitueerd waarvan de 
noordelijke is dichtgezet. 
De oorspronkelijke voordeur in de zuidelijke toegang heeft verticale strookruiten en boven een 

betonnen luifel een horizontaal gedeeld bovenlicht met glas in lood.  
De muurdammen tussen de traveeën zijn voorzien van uitgemetseld en verticaal versnijdend 
metselwerk. 

Op de eerste verdieping bevindt zich boven de inrijpoort een ondiepe rechthoekige erker met een in 
drieën gedeeld vensters. Oorspronkelijk was hier een loggia met terug liggende pui gesitueerd.  
Boven het venster een latei van grindbeton met op de tweede verdieping twee vensters.  

Aan weerszijden van de centrale erker op de verdieping is een diepere erker met overhoekse zijden. 
De latei van grindbeton boven de erkers dient als vloer voor de bovenliggende Franse balkons. De pui 
bij deze balkons bestaat uit een dubbele deur met zijlichten. Het zuidelijke balkon bezit deze 

vleugeldeuren nog.  
Oorspronkelijk bestonden de vensters in de voorgevel uit laddervensters.  
Tussen de erkers zijn op een gemetselde console lantarens geplaatst met decoratief glas in lood en 

een koperen dakje. Boven de lantaarns een accent van twee verticale biezen van baksteen.  
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In de twee buitenste traveeën bevindt zich zowel op de eerste als de tweede verdieping een enkel 
venster.  

Een als luifel uitstekende goot vormt de bekroning van de gevel boven de middelste drie traveeën. 
De hoger doorlopende buitenste traveeën worden afgesloten en gekenmerkt door een bekroning van 
verticaal geplaatste bakstenen. 

De monumentale waarde van het object beperkt zich tot de voorgevel. 
 

 


