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Voorgevel en rechter zijgevel.  
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Typering  

 

VILLA uit 1914 gebouwd in de voor die tijd karakteristieke 

overgangsarchitectuur.  

 

Historie en ligging 

 

De villa is gelegen aan de oostzijde van de Dames Jolinkweg in Varsseveld, 

een belangrijke doorgaande weg in de dorpskern Varsseveld (gemeente Oude 

IJsselstreek). Het pand is onderdeel van de historische lintbebouwing aan 

deze weg. De kleine, van diverse oorspronkelijke interieurelementen 

voorziene, villa is gebouwd in 1914 in de voor die tijd karakteristieke 

overgangsarchitectuur. Deze stijlbenaming is van toepassing op veel 

bouwwerken van rond de eeuwwisseling die een overgang vormen van de 

neostijlen en het historisme naar een meer moderne architectuur (die niet of 

nog weinig aan historische stijlelementen gebonden is). Over het algemeen is 

er sprake van het door elkaar gebruiken van elementen uit de 

neorenaissance, de chaletstijl en de art nouveau, naast Berlagiaanse en 

rationalistische kenmerken. De villa werd gebouwd door de 

aannemer/timmerman Kreeftenberg, die zelf in de villa gewoond heeft. Verder 

heeft de villa onderdak geboden aan een notaris, een bank en diverse 

gezinnen. In de loop der tijd heeft de villa enige wijzigingen ondergaan die 

met name betrekking hebben op de indeling van de achtergevel en een deel 

van de rechter zijgevel en de achter deze gevel liggende ruimten. Het huis 

wordt omgeven door een tuin.  

 

Plattegrond en opbouw 

 

Het pand is gebouwd op een op de T-boerderij geïnspireerde plattegrond. Het 

huis heeft één bouwlaag opgetrokken in bruine baksteen gemetseld in 

kruisverband onder een samengesteld dak. Het dak is gedekt met blauwgrijze 

betonpannen ter vervanging van de oorspronkelijke dakpannen. Aan de zijde 

van de voorgevel en de rechter zijgevel bevinden zich puntgevels met ruime 

dakoverstekken voorzien van sierspanten met houten panelen en makelaars. 

In het voorschild bevindt zich een dakkapel uit de bouwtijd onder een 

aangekapt lessenaarsdak. In het afgewolfde achterschild is later een 

driehoekig dakraam aangebracht. De dakkapel is voorzien van drie 

gekoppelde ramen met een gewijzigde indeling. De oorspronkelijk op het dak 

aanwezige bakstenen schoorstenen zijn verwijderd. Het trasraam wordt 

afgesloten door een rollaag. De gevels van het voorhuis worden verlevendigd 

door speklagen die samengesteld zijn uit oranje verblendsteen en rood-bruine 

baksteen. De venster- en deuropeningen worden overwegend afgesloten door 

blinde segmentboogjes met in oranje verblendsteen uitgevoerde aanzet- en 

sluitstenen. De boogvelden zijn ingevuld met metselmozaïek. De lekdorpels 

van de vensters zijn uitgevoerd in baksteen. De bovenlichten van de ramen in 

het ‘voorhuis’ zijn gedeeltelijk nog  voorzien van geel kathedraalglas.  

 

Voorgevel 

 

De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld en heeft links een licht 

vooruitspringend geveldeel dat afgesloten wordt door een puntgevel. Op de  
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begane grond bevindt zich een brede muuropening met een door een raam 

vervangen deur geflankeerd door zijlichten. Boven de zijramen bevinden zich 

vierruits bovenlichten. De deuropening bezit een zesruits bovenlicht. Het 

rechter geveldeel bevat de ingang van het woonhuis die voorzien is van een 

gewijzigde vorm vernieuwde deur en een zesruits bovenlicht. Rechts hiervan 

bevindt zich  een  venster  met   een enkelruits schuifraam en een achtruits 

bovenlicht. 

 

Linker zijgevel 

 

Deze gevel heeft in de links gelegen gevel van het achterhuis van links naar 

rechts: een getoogd ijzeren stalraampje van het type spinnekop, een klein 

rechtgesloten venster met een tweeruits raam en een deuropening met een 

paneeldeur en een zesruits bovenlicht. De deuropening bevond zich 

oorspronkelijk in de aangrenzende travee van voorhuis en is aldaar vervangen 

door een venster. Voor de beide muuropeningen bevindt zich een stoep met 

een zwart-witte betegeling. De gevel van het voorhuis is voorzien van een 

verplaatst venster met een enkelruits schuifraam en een zesruits bovenlicht 

en twee vensters met enkelruits schuiframen en achtruits bovenlichten.  

 

Achtergevel 

 

De gewijzigde achtergevel is asymmetrisch ingedeeld. De gevel was 

oorspronkelijk voorzien van een deuropening en twee vensters. Links bevindt 

zich, ter plaatse van de vensters, een forse ingehakte muuropening waarin 

een pui met roedenverdeling geplaatst is. Rechts bezit de gevel een door een 

blind segmentboogje afgesloten deuropening waarin een in gewijzigde 

vernieuwde deur en een tweeruits bovenlicht.  

 

Rechter zijgevel 

 

De rechter zijgevel is samengesteld uit de links gelegen gevel van het 

voorhuis en de rechts hiervan gelegen gevel van het achterhuis. Het linker 

geveldeel heeft op de begane grond twee vensters als rechts in de voorgevel. 

De verdieping bezit een venster dat voorzien is van een draairaam met een 

vierruits bovenlicht met aan weerszijden lagere zijlichten. Het achterhuis 

heeft links een door een venster vervangen deuropening. Rechts bevindt  zich 

een door een blind segmentboogje afgesloten venster met een vernieuwd 

zesruits raam.  

 

Interieur 

  

Het voorhuis bevat nog grotendeels de oorspronkelijke indeling en heeft 

ondermeer een gang met een zwart-witte terrazzovloer voorzien van fraai 

mozaïekwerk, plafond met stucwerk, oorspronkelijke paneeldeuren, een 

keuken met schouw en ingebouwde keukenkastjes. Het pand heeft een kelder 

met troggewelven.  
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Reden van plaatsing 

 

VILLA uit 1914 gebouwd in de voor die tijd karakteristieke 

overgangsarchitectuur.  

 

 

 

Architectuurhistorische criteria: 

 

- Het object is van belang voor de gemeente Oude IJsselstreek in het 

algemeen en voor het dorp Varsseveld in het bijzonder als een goed en 

voldoende gaaf voorbeeld van een villa gebouwd in 1914 in de stijl van de 

overgangsarchitectuur. Het pand bezit zeldzaamheidswaarde vanwege de 

relatieve zeldzaamheid.  

- Het pand valt op door esthetische kwaliteiten die zich ondermeer doen 

gelden in de schilderachtige gevelopbouw- en indeling, de kap met 

chalestijlinvloeden en het bijzondere materiaalgebruik in de vorm van oranje 

verblendsteen. In het interieur zijn tevens nog diverse oorspronkelijke 

onderdelen bewaard gebleven waaronder een schouw en terrazzovloeren 

met mozaïekwerk.  

 

Stedenbouwkundige criteria: 

 

-  De villa heeft met de omringende tuin door de situering aan de 

lintbebouwde Dames Jolinkweg een stedenbouwkundige waarde als 

onderdeel van een reeks vrij gaaf bewaarde voornamelijk vroeg twintigste 

eeuwse woonhuizen. Dit ensemble bepaalt in hoge mate het aanzien van de 

oostelijke entree van de dorpskern en is karakteristiek voor de uitbreiding 

van Varsseveld in de jaren tussen 1910 en 1940. Als zodanig is het pand 

van belang voor het aanzien van het dorp Varsseveld.  

 

Algemeen historische criteria: 

 

- De villa is van algemeen historisch belang als tastbaar stuk geschiedenis van 

de wooncultuur in de vroege twintigste eeuw in de gemeente Oude 

IJsselstreek.  
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Afbeeldingen  

 

 
Luchtfoto van de dorpskern Varsseveld: de lintbebouwing aan de Dames Jolinkweg 17 

is met rood gemarkeerd (bron: Google Earth).  
 

 
Detail luchtfoto: het object is met rood omcirkeld (bron: Google Earth).  
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Historische foto uit ca. 1926. Het pand op nummer 17 is met rood omcirkeld. 

 

 
Voorgevel: overzicht.  
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Voorgevel: links.   

 

 
Voorgevel en linker zijgevel.  
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Linker zijgevel: achterhuis.  
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Detail bordes linker zijingang.   

 

 
Linker zijgevel: voorhuis.  
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Achtergevel.  

 

 
Rechter zijgevel: voorhuis en achterhuis.  
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Rechter zijgevel: voorhuis.  
 

 
Interieur: schouw en inbouwkastjes.  
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Waardevolle terrazzovloer in de gang.  
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Detail terrazzovloer.  
 

 
Stucplafond in de gang.  


