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gemeente  : Oude IJsselstreek  

postcode + plaats : 7051 GH  Varsseveld  

straat + huisnr.  : Vlakkeeweg 4 

naam object  :  

 

bescherming  : gemeentelijk monument 

eigenaar/gebruiker(s) :  

kadastrale gegevens : 

 

oorspr. functie  : wonen 

huidige functie  : wonen 

 

bouwjaar  : 1939 

architect  :  

bouwstijl/type  : Delftse Schooltrant   

 

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

datum beschr.  : 08-10-2012 

datum foto  : 21-08-2012 

bronnen  : bouwdossier (gemeente Wisch), arch.nr. 25081 

opmerking  :  
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Typering: 

 

Het uit 1939 daterende pand is gebouwd als een dienstwoning van de naastgelegen (oude) 

waterzuivering. De architect voerde het pand uit in een aan de Delftse School verwante trant. Deze 

behoudende richting in de Nederlandse bouwkunst kwam enige tijd voor de oorlog op, waarbij een 

sturende rol is gespeeld door de Delftse hoogleraar M.J. Granpré-Molière. Met andere architecten bood 

hij tegenwicht aan de modern-functionalistische vormentaal van architecten zoals Rietveld en Duiker. 

Terwijl hun ontwerpen juist worden gekenmerkt door strakke lijnen en de toepassing van staal, glas en 

beton, greep Granpré-Molière terug op de ‘klassieke Nederlandse bouwkunst’, met de nadruk op 

bakstenen gevels, natuurstenen details en pannengedekte daken. In de eerste decennia na de Tweede 

Wereldoorlog zou de Delftse School een toonaangevende rol spelen in de Wederopbouw, maar vooral 

vanaf pakweg 1960 ging het Modernisme de toon zetten.  

Karakteristiek voor het pand aan de Vlakkeeweg is allereerst de opzet als een ‘typisch Nederlands huis’ 

met bakstenen gevels en een pannengedekt zadeldak. De schilderachtig-romantische uitstraling die zo 

karakeristiek is voor veel ontwerpen van de Delftse School, is verkregen door de ongelijke schilden van 

het dak, maar ook door de van roedenverdeling voorziene ramen en een detail als de erker met zijn 

pannengedekt lessenaarsdak. De ronde vensters (oculi) behoren tot het vertrouwde idioom van de uit 

het late interbellum daterende bouwkunst en zijn voorzien van stalen ramen. Dit laatste geeft aan 

hoezeer de Delftse School zich in haar behoudende opstelling ook richtte op het voordeel van moderne 

materialen, ingepast binnen een traditionalistisch totaalbeeld.          

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 of zelfs geen 

bouwtekeningen terug te vinden).      

                                                  

Historie en ligging 

 

Het bouwwerk is gelegen aan de noordzijde van de Vlakkeeweg, een door laanbeplanting omzoomde 

weg die zich in het buitengebied ten noorden van Varsseveld bevindt. In de onmiddellijke nabijheid – 

schuin tegenover – bevindt zich in de oksel van de Vlakkeeweg en de Wesselstraat een nieuw 

waterzuiveringsbedrijf. De oude waterzuivering ligt direct ten oosten van het onderhavige pand, aan de 

Vlakkeeweg 2. Verder is er enige verspreide bebouwing in de vorm van boerderijen, ingebed binnen de 

landelijke en door landbouwgronden gedomineerde omgeving. Vlakkeeweg 4 is vrijstaand gelegen op 

een bijbehorend terrein met tuin. De door een kleine greppel voorafgegane kavel wordt tezamen met 

Vlakkeeweg 2 omkaderd door een bosperceel.               

 

Zoals gezegd is het onbekend wie het ontwerp van de woning op nr. 4 leverde. Wel is bekend dat het 

object als dienstwoning van het tegelijk gebouwde complex van de waterzuivering is gerealiseerd, en 

waarvan de bebouwing zich dus direct naast de woning bevindt. Het gaat dan om de uit 1939 daterende 

voormalige waterzuiveringsinstallatie van Varsseveld aan de Boven Slinge. Aan de Vlakkeeweg 2 

bleven hiervan het pompgebouw (nu een woning), een slibgistingstank en een trafohuisje bewaard, alle 

beschermd als een rijksmonument. De dienstwoning is in zijn vormgeving nauw verwant aan het 

trafohuisje.  

In 1976 werd de woning op aanvraag van mevr. A. Schel-Bruil uitgebreid met de aangetakte woning op 

nr. 4a. Dit bouwdeel valt buiten de bescherming. Verder is het bestaande schuurtje in 1983 in opdracht 

van H.G.J. Schel uitgebreid met een garagebox. Ook van dit bouwdeel valt de latere toevoeging buiten 

de bescherming.  
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Gebouw 

 

Plattegrond en opbouw 

De woning (oorspronkelijke bouwdeel) heeft een rechthoekige plattegrond en is voorzien van een 

zadeldak met de nok haaks op de openbare weg. De kap is gedekt met blauwgesmoorde opnieuw 

verbeterde Hollandse pannen en voorzien van mastgoten. Achteraan op de nok bevindt zich een 

gemetselde schoorsteen. Omdat de kap ongelijke schilden heeft is het pand aan de rechterzijde 

anderhalflaags en aan de linkerzijde éénlaags. De gevels zijn gemetseld in geelbruine baksteen in 

Vlaams verband, met platvolle voegen. Langs de voorgevel bevinden zich gemetselde schouders in een 

getrapte uitvoering. Een rollaag loopt hier langs de zijden van de topgevel. De zijgevels worden 

beëindigd door een licht uitkragende gevelstrook. Tenzij anders genoemd zijn de kozijnen, ramen en 

deuren in hout uitgevoerd.         

 
Voorgevel 

Aan de voorzijde (z.) sluit links een rechtgesloten erker met een lessenaarsdak aan. De dakdekking is 

als genoemd. Aan de voorzijde heeft de erker drie 6-ruits ramen. Aan de wangzijden is er een 4-ruits 

stolpraam met een 2-ruits bovenlicht. Rechts van de erker bevindt zich de hoofdingang, gevat onder een 

segmentboog en voorzien van afgeschuinde dagkanten met aan de bovenzijde een natuurstenen 

sierblok met een kwartholprofilering. De ingang bevat een originele voordeur die uit verticale houtdelen 

bestaat. Op de verdieping ontvangt de woning links daglicht door een drielichtsvenster met 4-ruits 

ramen. Rechts is er een venster met één 4-ruits raam. In de topgevel een oculus met een stalen raam 

met een 4-ruits invulling. De oculus is voorzien van een natuursteunen watergootje.             

               

Rechter zijgevel 

Aan de rechterzijde heeft de woning links beneden twee kleine vensters. Op de verdieping is er in het 

midden een venster met een 4-ruits raam. Rechts een hoog liggend bovenlicht.   

              

Linker zijgevel 

De linker zijgevel heeft rechts een venster met een 4-ruits raam en houten luiken. Links is het pand 

verlevendigd met een oculus als in de voorgevel.      

 

Achtergevel 

Op de achtergevel sluit links de later toegevoegde (buiten de bescherming vallende) tweede woning 

aan.         

  

Overige 

Links op het terrein staat een later met een (buiten de bescherming vallende) garagebox uitgebreid 

schuurtje. Het schuurtje is éénlaags en heeft een zadeldak met blauwgesmoorde opnieuw verbeterde 

Hollandse pannen. Aan de zuidzijde bevindt zich een ingang met een enkelvoudige deur. De ingang 

wordt geflankeerd door vensters met een valraam met staande roeden.  

Langs de voorzijde van het terrein bevindt zich een gemetseld tuinmuurtje (keermuur).      
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Architectuurhistorische criteria 

- Het pand heeft architectuurhistorische waarde als een karakteristiek voorbeeld van een voor de 

middenklasse bedoeld woonhuis (dienstwoning) uit de periode van het late interbellum, 

uitgevoerd in een aan de vroege Delftse School verwante trant. Karakteristiek is de voor deze 

richting in de Nederlandse bouwkunst kenmerkende traditionalistische vormgeving, met 

markante details zoals een erker met lessenaarsdak, een ingangsportiek met afgeschuinde 

dagkanten, en ramen met roedenverdeling.  

- Als een voor het personeel van een waterzuivering bestemde dienstwoning is het object van 

typologisch belang.   

- Het bouwwerk vertegenwoordigt hoogwaardige esthetische kwaliteiten en wordt gekenmerkt 

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

enkele markante details. In het oog springend zijn vooral de erker en ingangspartij, en enkele 

ronde siervensters ofwel oculi.      

- Zowel in de hoofdvorm als de detaillering is het pand overwegend gaaf behouden gebleven, 

waardoor een goed herkenbaar beeld kan worden verkregen van de oorspronkelijke opzet. 

Weliswaar is aan de achterzijde een tweede (buiten de bescherming vallende) woning 

toegevoegd, maar dit gebeurde met respect voor de bestaande bouwmassa.           

 

Stedenbouwkundige criteria 

- Langs de in het buitengebied ten noorden van Varsseveld gelegen Vlakkeeweg neemt het 

ontwerp door zijn markante hoofdvorm en detaillering een in het oog vallende positie in, 

waardoor er sprake is van een belangrijke blikvanger met beeldbepalende waarde.  

- Het schilderachtig vormgegeven en vrijstaand in een bijbehorende tuin gelegen pand voegt zich 

op een harmonieuze wijze naar de deels lommerrijke en onder meer door hoge laanbeplanting 

bepaalde omgeving. 

- Tezamen met de naastgelegen en als een rijksmonument beschermde bebouwing van de 

voormalige waterzuiveringsinstallatie van Varsseveld (Vlakkeeweg 2) maakt het object deel uit 

van een waardevol historisch ensemble.    

 

Algemeen historische criteria 

- Als een voor het personeel van een waterzuivering bestemde dienstwoning vertegenwoordigt 

het object cultuurhistorische waarde, en is de woning van belang voor de historische 

ontwikkelingen in Varsseveld e.o. Het pand is van wezenlijke betekenis voor het historische 

ensemble van de voormalige waterzuivering aan de Vlakkeeweg 2 en 4.   

- Door zijn opzet en detaillering weerspiegelt het object de contemporaine ideeën over de 

uitvoering van een in samenhang met een nutsbedrijf (waterzuivering) gerealiseerde 

dienstwoning.  
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afb. 1 & 2  Hoekaanzicht aan de rechter- en linkerzijde. Met in 1976 toegevoegde tweede woning.  
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afb. 3  Ligging in het landelijke buitengebied ten noorden van Varsseveld.  

 

 
afb. 4  Naastgelegen schuurtje met in 1983 toegevoegde garagebox.  
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afb. 5  Voormalig pompgebouw van de waterzuiveringsinstallatie, Vlakkeeweg 2 (wikipedia).  

 

 
afb. 6  Trafohuisje van de voormalige waterzuiveringsinstallatie, Vlakkeeweg 2 (Wikipedia).  

 



REDENGEVENDE BESCHRIJVING                                               VARSSEVELD  VLAKKEEWEG 4   
 

Monumenten Advies Bureau  blad 8 

  
afb. 7  Tekening t.b.v. de toevoeging van een tweede woning in 1976 (bouwdossier gem. Wisch). 

 

 
afb. 8  Tekening t.b.v. de verbouwing van het schuurtje in 1983 (bouwdossier gem. Wisch).  


