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gemeente  : Oude IJsselstreek  

postcode + plaats : 7071 BC  Ulft  

straat + huisnr.  : Ir. Sassenstraat 14 

naam object  :  

 

bescherming  : gemeentelijk monument 

eigenaar/gebruiker(s) :  

kadastrale gegevens : 

 

oorspr. functie  : wonen 

huidige functie  : wonen 

 

bouwjaar  : omstreeks 1950  

architect  :  

bouwstijl/type  : Delftse School  

 

beschrijver  : Monumenten Advies Bureau (drs. J.H.J. van Hest), corr.: Omgevingsdienst 

Achterhoek (R.J. Oostendorp) 

datum beschr.  : 29-08-2012, corr. 01-06-2015 

datum foto  : 21-08-2012  

bronnen  : bouwdossiers Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem  

opmerking  :  
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Typering: 

 

Het uit 1950 daterende pand is opgezet als een voor de middenklasse bedoeld woonhuis, en 

vormgegeven in de trant van de Delftse School. 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 zouden gaan spelen.  

Karakteristiek voor de woning aan de Ir. Sassenstraat is de opzet als een ‘klassiek Nederlands huis’, 

met bakstenen gevels en een pannengedekt zadeldak. De zijgevels zijn uitgevoerd als een tuitgevel, 

met een in de top gelegen schoorsteen en op de hoeken van de topgevel aansluitende gemetselde 

schouders. Het ontwerp is verlevendigd met markante details zoals een in de daklijst doorgestoken 

venster, met het effect van een dakhuis ofwel ‘Vlaamse gevel’. In de linker zijgevel kwam een sterk in 

het zicht vallend trappenhuisvenster met natuurstenen negblokken.            

Vooralsnog is het onbekend wie het ontwerp leverde (omdat de in het Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers bewaarde bouwdossiers nog steeds de sporen dragen van de diverse omnummeringen die in 

de loop van de tijd hebben plaatsgevonden, zijn gewoonlijk slechts recente verbouwtekeningen terug te 

vinden).         

                                                  

Historie en ligging 

 

Het bouwwerk is gelegen aan de noordzijde van de Ir. Sassenstraat die ten noordwesten van de kern 

van Ulft is gelegen. Hier maakt het pand deel uit van de lintbebouwing langs deze straat. Het vrijstaande 

bouwwerk bevindt zich op een bijbehorend terrein, pal in de as van de haaks op de Ir. Sassenstraat 

aansluitende Van Nispenstraat. De woning is met de voorgevel op de openbare weg gericht en wordt 

voorafgegaan door een kleine voortuin.               

 

Zoals gezegd is het pand karakteristiek voor de naoorlogse architectuur, en dateert het uit omstreeks 

1950. De meest recente bouwdossiers van dit adres gaan terug tot 1972 en hebben betrekking op de 

adresnummers 12 en 14. Zo vond in 1972 in opdracht van de gebr. Kaaijk een verbouwing plaats, 

waarbij het woonhuis is vergroot.  

 
Gebouw 

 

Plattegrond en opbouw 

De woning heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een zolderverdieping die is gevat 

onder een zadeldak met de nok evenwijdig aan de voorgevel. De dakschilden zijn gedekt met 

blauwgesmoorde romaanse pannen met bijbehorende ballonvorsten. Op de nokeinden bevindt zich een 

bakstenen schoorsteen. Kwarthol geprofileerde houten goten markeren de dakvoet en worden 

ondersteund door smeedijzeren sierbeugels. Het metselwerk van de gevels bestaat uit paarsrode 

baksteen in halfsteens verband, met platvolle voegen. De ramen zijn gedeeltelijk nog in staal 

uitgevoerd.        
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Voorgevel 

Aan de voorzijde (z.) heeft de woning een asymmetrische indeling. Links bevindt zich de in een portiek 

met schuine wangen opgenomen hoofdingang. De portiek heeft een geelbetegelde vloer en wordt 

beëindigd door een geprofileerde kunststenen latei met daarboven een klein getoogd bovenlicht met 

schuine zijden en kruiselingse roeden. In de ingang bevindt zich een oorspronkelijke houten voordeur 

die uit verticaalstroken bestaat en is voorzien van een deurraampje in staand formaat. Kwartbol 

gebogen sierzwikjes markeren de bovenhoeken van het kozijn. Rechts van de portiek ontvangt de 

woning daglicht door een getoogd venster met een raam met 8-ruits roedenverdeling. Op de verdieping 

is er links een vierkant venster met een fors kozijn en een klapraampje met glas-in-lood. Rechts is er 

een venster met een kunststenen omkadering en een smeedijzeren sierhekje. Dit van een vernieuwd 

dubbel 2-ruits draairaam voorziene venster is doorgestoken door de daklijst, met het effect van een 

dakhuis. Een topgeveltje met schuine zijden en schouders beëindigt het dakhuis.          

               

Rechter zijgevel 

Door de centraal op de geveltop aansluitende schoorsteen en de toepassing van schouders heeft deze 

gevel het karakter van een tuitgevel (dit geldt bovendien voor de linker zijgevel). Aan de rechterzijde 

heeft de woning rechts zowel beneden als boven een vernieuwd venster. Op de begane grond is dit 

getoogd. Op de verdieping bevat het vernieuwde venster een raam met twee verticaalroeden.   

              

Linker zijgevel 

De linker zijgevel is verlevendigd met een markant trappenhuisvenster. Dit venster heeft dagkanten met 

kunststenen negblokken en is gevat onder een segmentboog met dito sluitstenen. Het venster bevat 

een raam met roedenverdeling en bovenin een klapraamje. Linksonder het venster is een klein venster. 

Een forse gemetselde steunbeer met een dito afzaat geleed de linker gevelhoek. De afzaat is gedekt 

met pannen.     

 

Achtergevel 

Op de achtergevel sluit een later toegevoegd éénlaags bouwdeel met een plat dak aan.         

       

Overige 

Het tuintje waardoor de woning wordt voorafgegaan wordt van de straat gescheiden door een niet 

origineel hekwerk en is vermoedelijk pas in een recente periode aangelegd.     

 

   

Reden van plaatsing 

 

Architectuurhistorische criteria 

- Het pand heeft architectuurhistorische waarde als een goed bewaard gebleven en karakteristiek 

voorbeeld van een voor de middenklasse bestemd woonhuis uit de periode kort na de Tweede 

Wereldoorlog. Karakteristiek is de voor de bouwperiode kenmerkende vormgeving in een op de 

behoudende Delftse School stoelende trant, met onder meer enkele markante motieven zoals 

een in de daklijst doorgestoken vensterpartij met hekwerk, een met negblokken verlevendigd 

trappenhuisvenster, en tuitgevels.   

- Het bouwwerk vertegenwoordigt hoogwaardige esthetische kwaliteiten en wordt gekenmerkt 

door een zorgvuldig samengesteld en verzorgd ontwerp, met afwisselend kleur- en 

materiaalgebruik en enkele markante details.      
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- Zowel in de hoofdvorm als de detaillering is het pand opmerkelijk gaaf behouden gebleven, 

zelfs inclusief de originele stalen ramen. Daardoor geeft het bouwwerk nog steeds een goed 

herkenbaar beeld van de oorspronkelijke opzet.          

 

Stedenbouwkundige criteria 

- Door zijn ligging pal tegenover de haaks op de Ir. Sassenstraat aansluitende Van Nispenstraat 

neemt het ontwerp een sterk in het oog vallende positie in, met belangrijke beeldbepalende 

waarde.  

- Door zijn markante hoofdvorm en detaillering is het vrijstaande pand een waardevolle 

blikvanger binnen de lintbebouwing langs de Ir. Sassenstraat.     

 

Algemeen historische criteria 

- Door zijn opzet en vormgeving weerspiegelt dit gaaf bewaard gebleven pand de contemporaine 

ideeën over de uitvoering van een in oorsprong voor de middenklasse bedoeld woonhuis.   

- Als een onderdeel van de naoorlogse bebouwing binnen de uit verschillende tijdsperiodes 

daterende lintbebouwing langs de Ir. Sassenstraat is het object illustratief voor de 

ontwikkelingen in het Ulft van na de Tweede Wereldoorlog.  
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afb. 1  Ligging in de as van de Van Nispenstraat.  
 

 
afb.  2  Linker hoekaanzicht.    
 


