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gemeente : Oude IJsselstreek 

postcode + plaats : 7081 CD Gendringen 

straat + huisnr. : Grotestraat 89 

naam object : 
 

 
bescherming : gemeentelijk monument 

eigenaar/gebruiker(s) : 

kadastrale gegevens : zie vervolgblad 
 

 
oorspr. functie : wonen 

huidige functie : wonen 

 
bouwjaar : 1950 

architect                          : S. Jager 

bouwstijl/type : Delftse School 
 

 
beschrijver  : Monumenten Advies Bureau (drs. J.H.J. van Hest) (Toevoeging 10-02-2020           
    JtW Gelders Genootschap) 

datum beschr.                : 28-08-2012 

datum foto                       : 21-08-2012  

 opmerking  : Afbeelding 7,8 en 9 zijn toegevoegd op 10-02-2020   
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Typering: 

 

 
Het uit 1950 daterende woonhuis wordt gekenmerkt door een zorgvuldig vormgegeven ontwerp met 

een afwisselend en levendig materiaalgebruik. De architect voerde het pand het in een aan de Delftse 

School verwante trant. Deze behoudende richting in de Nederlandse bouwkunst kwam al voor de 

oorlog op, waarbij een sturende rol is gespeeld door de Delftse hoogleraar M.J. Granpré- Molière. In de 

eerste decennia na de oorlog nam de Delftse School in de Wederopbouw een toonaangevende positie 

in. De betreffende architecten lieten zich inspireren door de ‘klassieke Nederlandse bouwkunst’, met 

de nadruk op bakstenen gevels en pannengedekte daken. Door de traditionalistische vormentaal zette 

de Delftse School zich af tegen de modern-functionalistische ontwikkelingen, die vooral vanaf pakweg 

1960 een steeds grotere rol zou spelen. 

Karakteristiek voor de woning aan de Grotestraat 89 is allereerst de opzet als een ‘klassiek Nederlands 

huis’, met bakstenen gevels en een pannengedekt zadeldak. Daarnaast wordt de woning gekenmerkt 

door een tamelijk bijzondere vormgeving. Dit blijkt vooral uit het gevarieerde metselwerk langs de 

lengtegevels, waar gebruik is gemaakt van een fors baksteenformaat (kloostermoppen), als contrast ten 

opzichte van het reguliere formaat zoals dat aan de voor- en achterzijde kan worden gezien. De 

levendige opzet is versterkt door de toepassing van verticale gevellijsten ofwel lisenen, die de in 

kloostermoppen gemetselde gevelvelden accentueren. Vooral door het metselwerk neemt het pand in 

de naoorlogse architectuur van de gemeente Oude IJsselstreek een opmerkelijke positie in. 

Het ontwerp van het woonhuis was van de hand van de architect S. de Jager uit Dinxperlo in opdracht 

van A.M.W. van Raaij uit Gendringen.  

 
Historie en ligging 

 

 
Het bouwwerk is gelegen aan de zuidzijde van de Grotestraat, een doorgaande weg in het 

zuidwestelijke deel van Gendringen. Hier bevindt de woning zich op de hoek van de in noordzuidrichting 

lopende Akenloodsweg, in een woonbuurt en met aan de andere zijde van laatstgenoemde straat een 

basisschool met schoolplein. De woning staat vrijstaand op een bijbehorend terrein dat is ingericht als 

een tuin. Aan de achterzijde bevindt zich een vanaf de Akenloodsweg bereikbare garagebox. 

 

Op de Topografisch-Militaire kaart uit 1936 is te zien dat zich op de onderhavige kavel reeds bebouwing 

bevond. Het is dan ook aannemelijk dat het hier om een wederopbouwpand gaat, als herstel van 

opgelopen oorlogsschade bij de bevrijding van Gendringen. In maart 1945 vonden rond Gendringen 

zware gevechten plaats. 

In de loop van de tijd onderging de woning uitwendig een enkele wijziging. Dit beperkt zich evenwel in 

hoofdzaak tot de vensterdetaillering, die deels en niet al te ingrijpend is venieuwd. Er zijn onder 

andere nieuwe kozijnen aangebracht. Het authentieke karakter van dit pand is echter goed behouden 

gebleven. 

 
Gebouw 

 
 

Plattegrond en opbouw 

Het bouwwerk heeft een L-vormige plattegrond, op basis van een hoofdmassa met een kleine deels 

éénlaags zijvleugel. De hoofdmassa telt twee bouwlagen en een onder een zadeldak gevatte 

zolderverdieping, met de nok haaks op de voorgevel. Bakstenen schoorstenen markeren de uiteinden 

van de nok, en op de dakschilden bevinden zich blauwgesmoorde verbeterde Hollandse pannen 
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(vernieuwd). Houten lijstgoten met dito sierklossen accentueren de dakvoet. Het metselwerk van de 

voor- en achtergevel bestaat uit bruine baksteen in halfsteensverband, met platvolle voegen waarvan de 

lintvoegen verder terugliggen ten opzichte van de stootvoegen. Doordat deze gevels zijn voorzien van 

schouders (met kunststenen dekplaten) hebben ze in combinatie met genoemde schoorstenen het 

effect van een tuitgevel. Aan de zijkanten van de woning bestaat het metselwerk uit forse roodbruine 

kloostermoppen die zijn gemetseld in een Vlaams verband met platvolle voegen. Bakstenen lisenen 

verdelen deze gevels in twee traveeën. Kozijnen, ramen en deuren bestaan uit hout. 

 
Voorgevel 

Aan de voorzijde (n.) heeft de woning een asymmetrische indeling. Rechts bevindt zich de in een 

kalkstenen omlijsting opgenomen hoofdingang, langs de bovenzijde van de omlijsting gevat onder een 

flauwe schouderboog. De ingang bevat een oorspronkelijke deur met tweemaal drie boven elkaar 

geplaatste smalle deurramen. Links van de ingang is een licht uitkragend venster dat wordt beëindigd 

door een kroonlijst. Het venster heeft een (licht) gewijzigde invulling met een middenstijl. Op de 

verdieping bevindt zich links een door een rollaag beëindigd venster met een stolpraam. Rechts een 

vierkant venster met één draairaam, eveneens onder een rollaag. 

 
Rechter zijgevel 

Aan deze kant sluit op de woning genoemde kleine zijvleugel aan. Direct langs de woning is deze 

tweelaags. Verder gaat het om een éénlaags bouwdeel met aan de bovenzijde een balkon. Het 

metselwerk van laatstgenoemd bouwdeel is vergelijkbaar als de zijgevels van de woning in 

kloostermoppen opgetrokken. Zowel de hoofdmassa van het pand als de zijvleugel ontvangt daglicht 

door verschillende vensters, in een wisselend formaat en met een deels gewijzigde invulling. 

 
Linker zijgevel 

Op de linker zijgevel sluit rechts een driezijdige serre met een plat dak aan. De serre heeft een (licht) 

gewijzigde invulling met drie ramen. In de linker geveltravee een venster met een stolpraam met glas-in- 

lood. Op de verdieping zijn er twee vensters, elk met een stolpraam. 

 
Achtergevel 

Achter is er rechts een pui met tuindeuren, vanaf de straat schuil gaande achter een haaks op de gevel 

gelegen schermmuur in vergelijkbaar metselwerk als de voor- en achtergevel. Op de verdieping is er 

een betonnen balkon met gemetselde consoles en een ijzeren sierhek. Een asymmetrische pui biedt 

toegang tot het balkon. 

In de op het pand aansluitende zijvleugel een venster en een daarnaast gelegen achteringang. 
 

 
Overige 

Op het achterterrein bevindt zich een bijbehorende garagebox. Het gaat om een rechthoekig gebouw 

met één bouwlaag en een haaks op de Akenloodsweg gelegen zadeldak. De gevels zijn gemetseld in 

bruine baksteen in kruisverband. Aan de entreezijde is een brede inrit met een (asymmetrische) 

vleugeldeur met smeedijzeren siergehengen. Hierboven heeft de gevel nieuw houtbeschot in een 

gerabatte uitvoering. 

Het toegangspad van de garage wordt gemarkeerd door twee posten in roodbruine baksteen en met 

aan de bovenzijde een rollaag. Vergelijkbare posten markeren het toegangspad dat – eveneens vanaf 

de Akenloodsweg – naar de hoofdingang van de woning voert. 
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Reden van plaatsing 

 

 
Architectuurhistorische criteria 

- Het  object  heeft  architectuurhistorische waarde  als  een  karakteristiek  voorbeeld  van  een 

vrijstaande kleine villa uit de periode kort na de Tweede Wereldoorlog. Karakteristiek voor dit 

aan de Delftse School verwante ontwerp is de opzet als een ‘klassiek Nederlands huis’, met 

bakstenen gevels en een pannengedekt zadeldak. Opvallend is de bijzondere aandacht die aan 

het metselwerk is besteed, met een afwisseling van gevelvelden in zogeheten kloostermoppen 

en reguliere baksteen. Door dit metselwerk neemt het object in de naoorlogse bouwkunst van 

de gemeente Oude IJsselstreek een uitzonderlijke positie in, en is er sprake van 

zeldzaamheidswaarde. 

- Het bouwwerk vertegenwoordigt hoogwaardige esthetische kwaliteiten en wordt gekenmerkt 

door een zorgvuldig samengesteld ontwerp, met een levendig en afwisselend materiaalgebruik 

en enkele markante details. In het oog springend zijn vooral de in kloostermoppen gemetselde 

gevelvelden en de natuurstenen omlijsting van de ingangspartij. 

- Zowel  in  de  detaillering als  de  hoofdvorm  is  het  bouwwerk  overwegend gaaf  behouden 

gebleven, en geeft het ontwerp een goed herkenbaar beeld van de oorspronkelijke opzet. 

 
Stedenbouwkundige criteria 

- Op het kruispunt van de Grotestraat en de Akenloodsweg neemt het pand een sterk in het oog 

vallende positie in, waardoor er sprake is van belangrijke beeldbepalende waarde. In deze 

betekenis vertegenwoordigt dit woonhuis zelfs oriënterende waarde. 

- De beeldbepalende waarde wordt versterkt doordat het object vanuit verschillende standpunten 

– zowel aan de Grotestraat als de Akenloodsweg – in het zicht valt. 

- Tezamen  met  de  bijbehorende  garage  en  enkele  toegangsposten  maakt  het  in  een 

bijbehorende tuin gelegen woonhuis deel uit van een waardevol ensemble. 

 
Algemeen historische criteria 

- In  zijn  opzet  en  vormgeving  weerspiegelt  het  object  op  een  goed  herkenbare  wijze  de 

contemporaine ideeën over de uitvoering van een in oorsprong voor de middenklasse bestemd 

woonhuis. 

- Uitgaande  van  historisch  kaartmateriaal  waaruit  blijkt  dat  zich  op  deze  kavel  al  eerder 

bebouwing bevond, gaat het hier om een wederopbouwpand. In deze betekenis wordt dan 

verwezen naar de ontwikkelingen op het einde van en kort na de Tweede Wereldoorlog. 
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afb. 1 Ligging op het kruispunt van de Grotestraat en de Akenloodsweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afb. 2 Hoofdmassa met zijvleugel. 
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afb. 3 & 4 Linker zijgevel en achteraanzicht, gezien vanaf de Akenloodsweg. 
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afb. 5 Bijbehorende garage.                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afb. 6 Topografische kaart 1936, met aanduiding van het voorgaande pand (WatWasWaar). 
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afb. 7 Het woonhuis ligt op de kruising van de Grotestraat en Akenloodsweg (rode cirkel) 

 
afb. 8 Detail van de bouwtekening uit 1950 

 



REDENGEVENDE BESCHRIJVING  GENDRINGEN GROTESTRAAT 89 

Monumenten Advies Bureau blad 9 

 

 

 

 

 

 

 
afb. 9 De bouwtekening uit 1950.  

 

 


