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Redengevende omschrijving
Beschrijving
Tweelaags vrijstaand pand bestaande uit twee haaks op elkaar staand bouwvolumes. Het
geheel is uitgevoerd in baksteen onder een samengesteld schilddak met een overstek, gevormd door
een geprofileerde goot. Tegen de korte gevel, aan de straatkant, is een bolle erker geplaatst. Erboven
bevindt zich een balkon met een gesloten bakstenen balustrade. Aan de lange gevel is een portiek
gebouwd, deze wordt gevormd door een tentdak op smalle houten pilaren. Tussen de begane grond
en de verdieping is een bakstenen sierlijst aangebracht. De ramen en dakkapellen zijn voorzien van
een kleine roedenverdeling. Een uitzondering hierop vormen de onderramen op de begane grond, de
oorspronkelijke roedenverdeling is hier vervangen door een onverdeeld kozijn. Alle ramen zijn
voorzien van luiken. In het interieur is in een aantal kamers op de begane grond de authentiek houten
lambrisering aanwezig. Deze lambrisering vormt een geheel met de omlijsting van de ramen en de
kasten waarin de verwarming is geplaatst. In de hal bevindt zich een eikenhouten trap. Aan de
straatkant zijn twee lage pilaren met natuurstenen afdekplaten geplaatst. Op de afdekplaten is in reliëf
de naam DRIE HOEK aangebracht. Tussen de pilaren door loopt een pad naar de voordeur en de tuin
die het pand omringd. Een groot gedeelte van deze tuin is inmiddels in beslag genomen door recente
bebouwing.
Het pand is van cultuurhistorisch belang. Het is gebouwd naar een ontwerp van architect De Bazel die
meer bebouwing in deze omgeving op zijn naam heeft staan en heeft architectuurhistorische waarde.
Het pand is medebepalend voor het karakter van de Parklaan waar een variatie aan villa's binnen een
korte periode tot stand is gekomen (stadshistorische markering).

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Parklaan 34
Oorspronkelijke functie: Woonhuis
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen
Type: Woonhuis
Architect: Bazel, K.P.C. de
Bouwperiode: 1919
Gevels en materialen: Tweelaags baksteen. Erker waarboven balkon, luifel boven ingang op pilaren,
met leien gedekt.
Vensters en deuren: Ramen met roedenverdeling en luiken.
Dak en bedekking: Samengesteld schilddak met verbeterde Hollandse pannen.
Bijgebouwen: Moderne aanbouw achter het pand.
Groen: Tuin.
Motivering: Straatbeeldtyperend, van cultuurhistorisch belang.
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