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Bilderdijklaan 25 
 

      
 

Datum van aanwijzing: 04-01-1994 

Kadastrale gegevens bij inschrijving: Stratum A 5729 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 

Tweelaags blokvormig pand onder een samengesteld schilddak. Het dak heeft een overstek en is 
gedekt met romaanse pannen. De verspringende bouwmassa is uitgevoerd in baksteen. Aan de 
achterzijde is een moderne uitbreiding gerealiseerd waarbij een deel van de oorspronkelijke 

achtergevel van de begane grond is vervallen. Het buitenraam is gehandhaafd maar is nu gevuld met 
ondoorzichtig glas. De ingang is in een hoek geplaatst, onder een hoog afdak op houten consoles. De 
meeste ramen zijn breed en samengesteld. Opvallend is een halfrond raam waarvan de bovenlichten 

in waaiervorm zijn voorzien van glas-in-lood. Tussen de smalle ramen op de verdieping zijn 
geprofileerde natuurstenen stijlen aangebracht. In het dak zijn enkele driehoekige dakkapelletjes 
geplaatst. In het interieur zijn diverse elementen van de oorspronkelijke aankleding van het huis 

bewaard gebleven zoals de trappartijen. De hal heeft marmeren lambriseringen en vloertegels. Een 
klapdeur, uitgevoerd in licht hout met waaiervormig bovenlicht biedt doorgang naar een brede gang. In 
deze gang ligt een parketvloer. In de hoeken van de wanden zijn licht houten holle pilasters 

aangebracht, delen van de wand zijn bekleed met een eveneens in licht hout uitgevoerde 
lambrisering. Links en rechts van deze gang (die nu dienstdoet als ontvangstruimte) zijn kamers met 
eenzelfde afwerking, echter uitgevoerd in donker hout. De indeling van het interieur op de verdieping 

is grotendeels gewijzigd. Enkele slaapkamers zijn gebleven. In één daarvan treffen we eenzelfde 
afwerking aan als in de kamers op de begane grond, het hout is hier witgeschilderd. Op de zolder zijn 
nog een aantal kamertjes die oorspronkelijk door de bedienden werden bewoond aanwezig. Aan de 

zijkant van het pand is een garage met chauffeurswoonruimte gebouwd, deze ruimte is vernieuwd en 
loopt door in de nieuwbouw. De oorspronkelijke tuin is grotendeels vervangen door parkeerruimte en 
uitbreiding van de villa. Deze nieuwbouw is in 1989 gerealiseerd.  

Het pand is van belang als gaaf voorbeeld, zowel qua exterieur als belangrijke delen van het interieur, 
van het bouwen in de jaren dertig. Het neemt een belangrijke plaats in in het oeuvre van architect 
Geenen en heeft als zodanig architectuurhistorische waarde. 

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
    
Adres: Bilderdijklaan 25 
Oorspronkelijke functie: Woonhuis 

Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 
Type: Woonhuis 
Architect: Geenen, C.G., Oskam, L.R.T. 

Bouwperiode: 1931 
Gevels en materialen: Tweelaags baksteen. Verticale banden met reliëf, natuursteen, tussen ramen 
op verdieping. 

Vensters en deuren: Rondboograam met glas-in-lood in waaiervorm. Driehoekig dakramen. 
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Dak en bedekking: Samengestelde schilddak met Romaanse pannen. Overstek.  
Groen: Tuin. 

Motivering: Cultuurhistorisch belang. 
Bijzonderheden: Verbouwing en uitbreiding door B. Dirrix en R. van Wijlick. 
Motivering: Cultuurhistorisch belang, vanwege oorspronkelijke functie.  

Bijzonderheden: Gevelsteen.  


