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Achterweg 4 Bron: RWP, MIP 

Oorspr. functie : Villa ‘Johanna’. 
Huidige functie : Villa ‘Johanna’. 
Alg. omschrijving : Vrijstaande villa op nagenoeg rechthoekige plattegrond met uit-

bouw aan de voorzijde. Twee bouwlagen hoog onder een schild-
dak met aankapping. De gevels zijn opgemetseld uit rood bruine 
baksteen met siermetselwerk in geglazuurde baksteen. 
 

Gevels : De gevels zijn opgemetseld uit rood bruine baksteen in staand 
verband. De gevel is versierd met siermetselwerk in geglazuurde 
baksteen o.a. als afsluiting van het trasraam.  
De voorgevel bestaat uit twee delen, waarvan het rechter deel met 
het portiek in lichte mate naar achteren verspringt. De portiek is 
geaccentueerd met een natuurstenen sierelement met zuiltjes. Het 
linker deel heeft een topgevel en op de begane grond een erker-
vormige uitbouw met daarboven een balkon. In de erker bevin-
den zich drie vensters waarvan er twee afgesloten worden met 
een steens ontlastingsboog met een terugliggend boogveld, uitge-
voerd in geglazuurde baksteen. Het brede middenraam wordt 
afgesloten door een geprofileerde rollaag met daarboven een 
tableau met de tekst ‘Johanna.’ Direct boven het tableau bevindt 
zich een sierlijk gemetseld balkonhek met geprofileerde en gegla-
zuurde baksteen. De hoeken van de erker zijn geaccentueerd met 
een geglazuurde bakstenen ketting. Op de verdieping bevind zich 
een venster met dubbel openslaande deuren en zijlichten, die 
toegang geven tot het balkon. Dit venster wordt afgesloten met 
een licht gebogen spiegelvormige anderhalfsteens hanenkam met 
geglazuurde baksteen en een terugliggend boogveld. Boven in de 
topgevel bevindt zich eveneens een vensteropening.  
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Gevels 
(vervolg) 

Deze opening wordt met een halfsteens boog met een teruglig-
gend boogveld in geglazuurde baksteen afgesloten. In het rechter 
deel bevindt zich de verhoogde portiek. Deze ingangspartij wordt 
afgesloten door een steens boog in geglazuurde baksteen met 
daarop een platte laag. Het portiek is geaccentueerd met een rode 
natuurstenen sierelement met zuiltjes. Hierboven is op de eerste 
verdieping een vensteropening die afgesloten wordt met een 
steens ontlastingsboog met een terugliggend boogveld, uitgevoerd 
in geglazuurde baksteen. Beide geveldelen worden met overste-
kende houten daklijsten met gootklossen afgesloten. 

Origineel voegwerk : Ja. 
Vensters/deuren : De voordeur is geprofileerd met twee ramen met daarvoor twee 

smeedijzeren hekwerken. Alle vensters hebben houten kozijnen 
en bovenlichten met een roedeverdeling en zijn voorzien van geel 
geprofileerd glas. De vensters in de erkervormige uitbouw en 
boven de voordeur hebben naar binnen vallende bovenlichten. 
De pui die toegang geeft tot het balkon heeft dubbele openslaan-
de deuren, zijlichten en drie bovenlichten met een roedeverdeling 
en geel glas. Het venster in de topgevel heeft vernieuwde ramen. 

Originele kozijnen : Ja. 
Dak : De dakconstructie is samengesteld uit een schilddak met aan de 

linkerzijde een aankapping. De aankapping heeft een klein wolfs-
end. Op het dak staan drie decoratieve pironnen. Op het dak 
liggen rode tuiles du Nord pannen en rode nokvorsten. Op het 
linker dakschild bevindt zich een schoorsteen. Op het rechter 
dakvlak bevindt zich een oud gietijzeren dakraampje. 

Groenaanleg : In de tuin staan volwassen linden, waarvan sommige met klimop 
zijn overgroeid. 

Motivatie : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van de ‘Um 
1800’ nieuw historiserende bouwstijl (algehele traditionele vorm-
geving, daklijst met gootklossen, roedeverdeling in bovenlichten, 
licht gebogen spiegelvormige hanenkam), met Jugendstil invloe-
den (het. siermetselwerk in geglazuurde baksteen en het natuur-
stenen sierelement met zuiltjes boven het portiek). 

Bouwstijl, bouwjaar : 1913 
Score : 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




