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naam object : nvt        
bescherming : gemeentelijk monument 
 
oorspr. functie : woonhuis 
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bouwstijl : invloeden van overgangsarchitectuur  
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Voorgevel en linker zijgevel. 
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Opmerking:  
 
Wegens het ontbreken van toestemming zijn de achtergevel en het interieur van 
het pand ten behoeve van deze beschrijving niet bezichtigd. De beschrijving uit 
2002 geeft hierover enige informatie.  
 
Typering:  
 
VILLA uit ca. 1910 gebouwd in de voor die tijd karakteristieke 
overgangsarchitectuur.  
 
Historie en ligging:  
 
Het pand aan de Spoorstraat 44 te Varsseveld is een sober doch statig 
uitgevoerde villa met stilistische invloeden van de overgangsarchitectuur. Deze 
stijlbenaming is van toepassing op veel bouwwerken die rond de eeuwwisseling 
zijn ontstaan en die een overgang vormen van de neostijlen en het historisme 
naar een meer moderne, niet of nog weinig aan historische stijlelementen 
gebonden architectuur. 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. In meer recente tijd is het 
pand met name voor wat betreft het interieur gemoderniseerd, waarbij diverse 
oorspronkelijke interieuronderdelen bewaard zijn gebleven. De ramen zijn 
grotendeels vernieuwd en daarbij gedeeltelijk van een gewijzigde indeling 
voorzien. De ingang van het huis is verplaatst van de middentravee van de 
voorgevel naar de linker zijgevel. Het pand bezit een beperkte 
architectuurhistorische waarde. De monumentale waarde van het pand is vooral 
gelegen de in de aanwezige stedenbouwkundige waarden. Het door een tuin 
omgeven pand is gelegen aan de westzijde van de Spoorstraat en maakt deel uit 
van het historisch gegroeide gebied tussen de NH kerk van Varsseveld en het ten 
zuiden hiervan gelegen station. De o.a. met laat-negentiende en vroeg twintigste 
eeuwse herenhuizen bebouwde Spoorstraat is karakteristiek voor de uitbreiding 
van Varsseveld in deze jaren en was en is nog steeds een der voornaamste 
straten in de kern van Varsseveld.  
 
Plattegrond en opbouw:  
 
Het pand is gebouwd op een nagenoeg rechthoekige plattegrond en heeft een 
dwarsgeplaatst tweelaags voorhuis onder een afgeplat schilddak. De verdieping 
is lager uitgevoerd dan de begane grond. Het dak is gedekt met gesmoorde 
Muldenpannen en heeft een omlopende geprofileerde bakgoot op gesneden 
consoles. De bakstenen schoorstenen die zich oorspronkelijk op het dak 
bevonden zijn verwijderd. Boven de risaliet van de voorgevel heeft het voorschild 
een dakhuis dat oorspronkelijk lijkt te zijn bekroond door een torenspits. De 
gevels zijn opgetrokken in schoon metselwerk in kruisverband, de gepleisterde 
plint is grijs geschilderd. De gevels worden verlevendigd door speklagen in gele 
baksteen. De vensters worden op de begane grond afgesloten door blinde 
segmentboogjes met gepleisterde boogvelden. Op de begane grond zijn de 
vensters voorzien van donker gekleurde houten luiken. Een deel van de vensters 
is voorzien van in gele baksteen uitgevoerde aanzet- en sluitstenen. De vensters 
zijn,  tenzij in de navolgende tekst anders vermeldt,  voorzien van onderramen 
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met een enkelruits indeling en drieruits bovenlichten. Het metselwerk is als 
gevolg van het reinigen van de gevels beschadigd. Aan de achterzijde bezit het 
pand een tweelaags aanbouw voorzien onder een plat dak. Deze aanbouw is niet 
bijzonder en valt derhalve buiten de bescherming.  
 
Voorgevel:  
 
De voorgevel heeft een symmetrische opzet. De drie traveeën brede gevel heeft 
een middenrisaliet van één travee breed, waarin zich oorspronkelijk de ingang 
bevond. Iedere travee bezit zowel op de begane grond als op de verdieping een 
venster. De risaliet is ter hoogte van het dak voorzien van een venster met een 
stolpraam en een tweeruits bovenlicht.  
 
Linker zijgevel: 
 
De zijgevel van de hoofdbouwmassa is twee traveeën breed. De linker travee is 
op de begane grond gewijzigd en hier voorzien van een ingang met twee 
zijlichten van verschillend formaat. De ingang is voorzien van een paneeldeur die 
zich oorspronkelijk in de voorgevel bevond. Verder bezit de gevel vensters als in 
de voorgevel.  
 
Achtergevel:  
 
Deze gevel van de hoofdbouwmassa heeft links een door een blind 
segmentboogje afgesloten ingang met rechts hiervan een klein hoog geplaatst 
venster. De verdieping bezit een venster als in de overige gevels. De 
achtergevels van de aanbouw valt buiten de bescherming.  
 
Rechter zijgevel:  
 
De gevel van de hoofdbouwmassa is twee traveeën breed en bezit in iedere 
travee een venster als in de voorgevel. 
 
Interieur: 
  
Hoewel het interieur op onderdelen is gemoderniseerd, zijn diverse elementen 
nog bewaard gebleven waaronder het trappenhuis. 
 
Reden van plaatsing 
 
VILLA uit ca. 1910 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 vroeg-twintigste eeuwse villa gebouwd in de stijl van de 
overgangsarchitectuur.  

- Het pand valt op door de esthetische kwaliteiten van het ontwerp, welke onder 
meer tot uitdrukking komen in de sobere statige hoofdvorm en in de detaillering  
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met de karakteristieke speklagen. In het interieur zijn tevens nog diverse 
oorspronkelijke onderdelen bewaard gebleven.  

 
Stedenbouwkundige criteria: 
 
- Het huis maakt deel uit van het historisch gegroeide gebied tussen de kern van 
Varsseveld en het ten zuiden van de kern gelegen station. De o.a. met laat-
negentiende en vroeg-twintigste eeuwse herenhuizen bebouwde Spoorstraat is 
karakteristiek voor de uitbreiding van Varsseveld in deze jaren. De Spoorstraat 
was en is nog steeds één der voornaamste straten in de kern van Varsseveld. 
Het woonhuis is van belang voor de instandhouding van het oorspronkelijk 
karakter hiervan en heeft als zodanig dan ook een ensemblewaarde.  

 
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 
in het algemeen en in de kern Varsseveld in het bijzonder.  
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Afbeeldingen  
 

 
Luchtfoto van de dorpskern Varsseveld: het pand aan de Spoorstraat 44 is met rood 
omcirkeld (bron: Google Earth).  
 

 
Voorgevel.  
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Voorgevel en linker zijgevel. 
 

 
Linker zijgevel (de met rood omcirkelde aanbouw valt buiten de bescherming).  
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Voorgevel en rechter zijgevel.  
 

 
Rechter zijgevel.  
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Detail venster.  
 
 


