
  

 

 
 

 

Heereweg 4 Bron: RWP, MIP 

Oorspr. functie : Bollencomplex “Noordduin”. 
Huidige functie : Villa bij tuinderij. 
Alg. omschrijving : Vrijstaande villa waarvan de bollenschuur is gesloopt en vervan-

gen door een kassencomplex.. De villa heeft een samengestelde 
plattegrond, één bouwlaag hoog onder een samengesteld pan-
nendak. De villa bestaat uit drie bouwdelen: Het linker bouw-
deel heeft een zadeldak met de nok haaks op de weg en aan de 
voorzijde een erkervormige uitbouw. Het middelste bouwdeel 
ligt iets terug en heeft een afgeknot tentdak met in het midden 
een plat dak. Aan de rechterzijde is een uitgebouwde houten 
entree.  
Achter het huis staat een vrijstaand gebouwtje dat oorspronke-
lijk het kantoortje van de bollenschuur was.  

Gevels : De gevels zijn opgemetseld uit roodbruine baksteen in kruisver-
band en met een spekbanden van geglazuurde baksteen. De 
voorgevel is asymmetrisch en bestaat uit drie delen.  
Het linker bouwdeel heeft op de begane grond een erkervormi-
ge uitbouw over bijna de hele breedte. In de erker zitten drie 
schuifvensters die afgesloten worden met een hanenkam met 
gestuukte sluit- en aanzetstenen. De erker wordt afgesloten met 
een smalle lijst. Op de erker is een balkon met een laag smeedij-
zeren hekwerk. In de topgevel is een kozijn met dubbele open-
slaande deuren die toegang geven tot het balkon op de erker. 
De topgevel wordt afgesloten met een overstekend zadeldak 
met een sierspant met steekbalken op consoles in chaletstijl. 
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De voorgevel van het middelste bouwdeel is symmetrisch met 
twee vensters. De vensters worden afgesloten door een steens 
ontlastingsboog met daarop een platte laag en een gestuukt 
terugliggend boogveld. Ter hoogte van de onderdorpels, de 
wisseldorpels en de bovendorpel bevind zich een spekband van 
geglazuurde stenen. Ter hoogte van de ontlastingsbogen bevin-
den zich gietijzeren ankers. Dit deel van de gevel wordt afgeslo-
ten door gemetselde tandlijst met daarboven een gestuukte 
kroonlijst met consoles onder een bakgoot.  
De houten kozijnen, hebben in de bovenlichten gekleurd glas in 
lood. De vensters hebben ontlastingsbogen of hanenkammen 
boven de ramen met een terug liggend boogveld en gestuukte 
sluitstenen en aanzetstenen. 
De entree is terugliggend geplaatst achter een sierspant met 
steekbalken in chaletstijl. Daarboven zijn verticale smalle delen 
aangebracht die aan de onderzijde in een puntvorm zijn ge-
zaagd. De entree heeft een plat, iets overstekend dak op conso-
les.  

Origineel voegwerk : Ja. 
Vensters/deuren : De geprofileerde houten voordeur is voorzien van panelen en 

twee ramen van figuurglas met smeedijzeren hekwerken in 
Jugendstilstijl. De houten kozijnen hebben een stenen waterslag. 
De bovenlichten hebben gekleurd en geëtst glas in lood. Plaatse-
lijk zijn voorzetramen aan de buitenzijde aangebracht. 

Originele kozijnen : Ja. 

Dak : Het dak is samengesteld uit drie delen: Links een zadeldak met 
de nok haaks op de weg. Daartegenaan is een afgeknot tentdak 
met in het midden een plat dak geplaatst. Deze schuine daken 
zijn gedekt met bruinrode geglazuurde tuiles du Nord pannen. 
De uitgebouwde entree en de dakkapel aan de linker zijgevel 
hebben een plat dak.. Op het dak staan twee gemetselde schoor-
stenen. Het rechter dakvlak van het middelste bouwdeel heeft 
twee moderne dakramen. Op het dakvlak bevindt zich een 
kleine dakkapel met een ingesnoerd tentdak. Op het dakkapelle-
tje liggen rode leien en de nok is afgewerkt met een (naar ver-
houding) forse piron. 

Bijz. bijgeb./hek : Achter het huis staat een vrijstaand gebouwtje dat oorspronke-
lijk het kantoortje van de bollenschuur was. Dit kantoortje heeft 
een vierkante plattegrond en een tentdak met kruis- of boulet-
pannen. Op het dak staat een zeer sierlijke smeedijzeren piron 
met smeedijzeren tulpen als bekroning. De gevels zijn symme-
trisch en opgemetseld uit roodbruine baksteen in kruisverband. 
De vensters bestaan uit dubbele schuiframen die afgesloten 
worden door hanenkammen met gestuukte aanzetstenen. Voor 
het huis en de tuin staat een laag smeedijzeren hekwerk. 

Groenaanleg : De rij iepen naast het huis is verdwenen. 
Bijzonderheden : Het complex “Noordduin” is gebouwd door de bekende bol-

lenkwekers familie Nieuwenhuis. 
Motivatie : Beeldbepalend. pand. Architectuurhistorisch gezien een fraai 

voorbeeld van de neorenaissance (spekbanden, gestuukte aan-
zetstenen en sluitstenen) chaletstijl ((Sierspant in topgevel en 
voor de entree) als uiting van tijdgebonden architectuur. De 
voordeur heeft een Jugendstil hekwerk. 

Bouwstijl, bouwjaar : 1907 
Score : 14 

 Beschrijving geactualiseerd februari 2012 
 




